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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

سراسرار: جمع خوشبختیسعادت:راز،

بزرگوارعزیز:ناتوانعاجز:

خبریبیغفلت:انگورعنب:

شبلیل:بخششکَرَم:

مطیعتحتمسخر:شنوندهمستمع: رام، فرمان،

نگارنقش:مقصدمنزل: نشان،

رنگارنگالوان:روزنهار:

قیمتییاقوت: اعترافاقرار:سنگ

بخششاِنعام: کردنتنبیه:نعمت، بیدار کردن، آگاه

سرگشتهحیران:نادانیجهالت: متحیر،

تیغخار:افسوسحیف:

دل: دلخداوند روان:صاحب کارراست درست افراد

طالییزرین:صورترخ:

ابیات₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی

تفـــبام که نــدادی نهارــاوت و لیل صکند دامنِ بَود تمـــخوش و بهارـحرا اشای

می آغاز خدایی نام استبا آدمی و عقل و روح آفریننده که نمیکنیم فکری هیچ برود.؛ برتر و باالتر اندیشه این از تواند

است دل خـــداوندِ تنبــهِ همه اِقــــرارآفریـنش خـــداوند به ندارد که ندارد دل

می روزی که خدایی آخرت، جهان و مادری جهان است؛ چیز همه آفرینندۀ که است خدایی میاو نشان ما به را راه و دهد.رساند

وجود دیوار و در بر عـجب، نقشِ همه نقشاین نکند، فکرت که دیـــــوارهر بر بُوَد

خورشید و ناهید سیارۀ و نور پر ماه گردنده، آسمان آسمان، سیاره باالترین کیوان است؛ آفریده را چیز همه خداوند

تسبیح در همه درخــتان، و دریا و اَســــــراراندکوه این کند فهم مستمعی، هم نه

بیهوده کار خداوند دیدن برای اینتالش و است چشمای رنجاندن و آزردن جز به ندارد.کار فرجامی ها،

می سحر مــرغان که هست بردار؟گویند:خبرت جهالت، خوابِ از سَر خفته، اِی آخر

می دیده چشم با که است است.مسائلی فهم و درک قابل غیر باشد، انسان احساس و دیدن از فراتر که آنچه روی، این از شود.

چو آخر کِی پیش؟تا در غفلت سَر بیداربنفشه، نرگس، و خوابی در تو که باشد حیف

نمی اوست، شایسته که آنچنان را خداوند نمیچون را وی اوست، شایستۀ که چنان آن پس بشناسیم، کنیم.توانیم ستایش توانیم

اطاعت برای بندگی کمر و بگذاریم کنار را خداوند درباره چرا و چون باید ببندیم.بنابراین، خداوند
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چوب؟ از اَلوان میــوۀ دهــد که تواند خار؟که از برگ صد گل آرد بر که داند که یا

می انسان دل نشاط و شادابی سبب دانش و آگاهی است. پیروز و موفق کارها انجام در آگاه و دانا شود.انسان

عِنَب زریـن خوشـــۀ از شود حیران ازعقل شـــود عـاجز انارفهم، یاقــــوت حقۀ

می انسان دل نشاط و شادابی سبب دانش و آگاهی است. پیروز و موفق کارها انجام در آگاه و دانا شود.انسان

عزیز تقدیر به که خدایی عیب بی و نهارپاک و لیل و کند مُسَخر خورشیـــد و ماه

می انسان دل نشاط و شادابی سبب دانش و آگاهی است. پیروز و موفق کارها انجام در آگاه و دانا شود.انسان

او رحــــمت و کرم اَندر سخن قیامت هزارتا ز نــیاید گفـــته یکی و گویند همه

می انسان دل نشاط و شادابی سبب دانش و آگاهی است. پیروز و موفق کارها انجام در آگاه و دانا شود.انسان

است بیـــــرون عدد ز خدایا، بار گـــزارنعمتت شـــکر نکند هـرگز تو اِنعام شکرِ

می انسان دل نشاط و شادابی سبب دانش و آگاهی است. پیروز و موفق کارها انجام در آگاه و دانا شود.انسان

بردند ســعادت گوی روان راست رفتارسعدیا، کج نرسد، منـــزل به که کن راستی

نشا و شادابی سبب دانش و آگاهی است. پیروز و موفق کارها انجام در آگاه و دانا میانسان انسان دل شود.ط

ارزیابیخ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ود

.کنیدبیانوبیابیددرس،درراخداهاینعمتوآفرینشزیباییهایجلوهازنمونهچند:1سوال

عِنَب زریـن خوشـــۀ از شود حیران ازعقل شـــود عـاجز انارفهم، یاقــــوت حقۀ

چوب؟ از اَلوان میــوۀ دهــد که تواند خار؟که از برگ صد گل آرد بر که داند که یا

عزیز تقدیر به که خدایی عیب بی و نهارپاک و لیل و کند مُسَخر خورشیـــد و ماه

دارد؟تناسبدرس،بیتکدامبا«اِسراء»سورۀ44آیۀمفهوم:2سوال

تسبیح در همه درخــتان، و دریا و اَســــــراراندکوه این کند فهم مستمعی، هم نه

نمییعنی را آنها تسبیح شما لیکن بستاید، پاکی به و کند تسبیح را خدا آنکه مگر نیست، جهان در فهمید.چیزی

.دهیدتوضیحراشعرپایانیبیتپیام:3سوال

بردند ســعادت گوی روان راست رفتارسعدیا، کج نرسد، منـــزل به که کن راستی

کرداراست و میگویی ناکامی و شکست باعث گفتن دروغ و انسان آرامش و خوشبختی باعث راست شود.ر

انسانچ:4سوال نمیرا نعمتهای شکرگزار آفریدهتوانند چون باشند؟ الهی نعمتهای و بیها خدا هستند.های شمار

گوگ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪فت

.کنیدوگوتگفهمبادرساینپیامۀدربار:1سوال

انسانفریدهآ-1 دل کردن آگاه برای خدا صاحهای هستند.های دل آفریـده-2ب هسـتند.همۀ خداونـد تسـبیح حـال در ها

می-3 غافل انسان به سحر بیمرغان و غفلت خواب از که شود.گویند بیدار اسـتخداوند-4خبری دور نقصـی و عیب هر از

و...
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منمحل.کنیدبحثآنهاآموزیعبرتدربارۀوکنیدذکرراخودزندگیمحلّومنطقهزیباییهایهجلو:2سوال زندگی

منطقه این زیباست صخرهوهکبسیار با بلند درههای و صاف کوههای و عمیق درهپایههای دارد. هموار نسبتاً وهای آب از پر ها

پایه درختکوه از پوشیده درها هستند. میوه گلکوههای و علف میها رنگارنگ چشمههای و آبروید با جوشان هایهای

می جاری زیباییزالل میشود. تماشا محو را انسان که میآفرینش رهنمون هستی خالق به را انسان و سازد.کند

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪وشتنن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.بنویسیدوبیابیددرسمتنازرازیرهایواژهمترادف:1سوال

تسبیحخداوند:ستایشتنبیه:آگاهیعجب:شگفت

جهالت:نادانیمستمع:شنوندهمستمع:خداوند

نهار:روزمسخر:رامعنب:انگور

سعادت:خوشبختیمنزل:مقصد

؟استشدهاستفادهسخن،زیباییعناصرکداماززیرهایبیتدر:2سوال

مبرتخ سحر مرغان که بردار؟خرآگویندیــهست جهالت خواب از سر خفته، ای

سحرتشخیص مرغ زدن حرف اشیا(: به بخشی )جان

پیشات در غفلت سر بنفشه چو آخر بیداریفح؟کی نرگس، و خوابی در تو که باشد

غایبشبیه:ت مصراع این )در مخاطب: وجه(استانسان، داشتن: پیش در غفلت سر به، مشبه بنفشه: تشبیه، ادات چو: مشبه،

بیدار و خواب در هم تضاد آرایه شبه

.دهیدتوضیحبند،یكدررادرسدومبیت:3سوال

است دل خـــداوندِ تنبــهِ همه اِقــــرارآفریـنش خـــداوند به ندارد که ندارد دل

اینآفریده هستند. گوناگون و متنوع بسیار خدا شدهآفریدههای آفریده خاصی فلسفه و نظم با دیدنانساناند.ها با عاقل های

آفریدزیبایی و طبیعت بیههای خالق وجود به خدا، میهای پی یعنیبرندهمتا عاقلآفریده. انسان شدن آگاه باعث خدا های

کسیمی نمیشوند. اعتراف خداوند وجود به ندارد.که دل اصالً کند

عبارتم₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ حکایتعنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

کردفسارا درنگ ساعتی و کشید کرد=اسب توقف مکان آن در مدتی و داشت نگه را اسب

آنم.می در من که است این معرفت آنمی=گوید: شناخت استگوید: میچیزی انجام من دهم.که

میگرد میخویش سفر خود در پیوسته و ازگردم نباید. چه هر تا =کنم گردانم. دور میخود خودم دروندور در مدام و گردم

می سفر کنمخودم دور خود از منفی(، )مسائل باشد من در نباید که را چیزهایی تا .کنم
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

نشانهمعجعالمات: هاگفتیش:جایبعهاعالمت،

اهرظورت:صنیادعالم:

درندر:افریدهآصنع:

ریادحر:باستمز الباید:

شکیخر:بباشآگاهبدان:

دمتگزارانخالمان:غخبیب:فلغا

اطرافمعج:وانبجیباییمزجمال: جهت، جانب،

رنگارنگوعینیبا:دگونهچچون: رومی پارچه

آسماننظورمستونبیقفسپادشاهیختتملک:سریر

کردنسندهب:کردنناعتقگشادهسترده،گ:راخف

حیرانگفتش:تحیرمکماننگینرقُزَح:قوس مزده،

کوچکوتاه،کمختصر: تعجبمدهوش:مناچیز،

گیاهانمعجباتات:نبرامیغ: نبات،

گیردنمیجاگنجد:نمیکننگاهکن:نظر

درسبارتعمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

.استتعالیخدایصُنعهمهاست،وجوددرچههرکهبدان

است.گاهآ مرتبه بلند خدای آفریده آمده، وجود به و شده آفریده هرچه که باش

است.ه.استویبرآنچه مزمین روی بر که چیزی ر

استنچهآ بحر و بر دریاستوه:در و خشکی در رچه

آید.الماتیع پدید هوا در میتفافاتیاکه رخ آسمان در و...()پدیده.دهدکه توفان همچون طبیعی های

است.مهه تعالی حق صنع شگفتیهمهعجایب است.امز مرتبه بلند خداوند آفرینش های

کنیاین نظر آن در تا است فرموده را تو که است تعالی حق آیات .همه

نشانهمۀه کنی.(آنها )تفکر بنگری. آنها در تا داده فرمان تو به که است مرتبه بلند خدای های

استرد ساخته تو بساط چگونه که کن نگاه است.هب.مزمین گسترده تو پای مزیر را آن چگونه که بیندیش آن در و کن نگاه مزمین

گسترانیده.،وانبج فراخ، است.طرافاوی ساخته گسترده را آن

گردد.ونچ رنگ هفت گلانندمدیبای )امز ابریشمین میپارچه رنگارنگ فراوان( شود.های

نیکوترمهه یکدیگر بهترکیی.امز و مزیباتر دیگری امز

دادره باید، کار به آنچه را فرمودهب.یکی عنایت داشت، المز  که چیز هر کدا ، .هر
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شودبزرگتاداردنگهچونرابچهوآورددستبهچونخویشغذایکهبیاموختهرایکیهرودادباید،کاربهآنچهرایکیهر

.کندچونخویشآشیانو

کههب داده یاد کدا  چگونههر را خود النه و شود بزرگ تا کند نگهداری چگونه را بچه و آورد دست به چگونه را خود غذای

بسامزد.

.کنیتعجبوگوییصفتدرامز،رومزگاریباشند،کردهکندهگچ،ونقشبهکهشویایخانهدراگر

خانهگرا نقشوارد و باشد شده کاری گچ که شوی مدتای باشد. آن بر مزیبا میهای تعریف آن امز درامزی حیرتمزمان به و کنی

افتی.می

عجایبامزتووستارگانویهایقندیلوآفتابویشعلۀواستماهویچراغوواستترعجباین،وستونبیسقفیلکنو

اینو.گنجدنمیویدرومختصربستوچشمواستبزرگبسخانهکهغافل؛این، و ندارد ستونی )آسمان( آن سقف لی

است تر انگیز استشگفت ماه خانه این چراغ اینو امز تو و هستند ستارگان آن آویزهای چراغ و خورشید امز آن روشنایی و نور و

بیشگفتی است خانه این در که بسیاها خانه مزیرا هستی؛ دیدنخبر قدرت و است بین محدود و کوچک تو چشم و است بزرگ ر

ندارد. را مزیبایی همه این

.نداردخبرهیچوی،ملکسریروغالمانبسیاریوقصرصورتجمالامزو

ظاهرمزا آنمزیبایی پادشاهی تخت و خدمتکاران مزیادی و کاخ ندارد.ی آگاهی

آیی؛بیرونوکنیتماشاتعالی،حقمعرفتبستاندرتاانددادهراهتنه،اگروباشمیکنی،قناعتمورچهدرجۀبهخواهیاگر

.شویمتحیرومدهوشکهبینیعجایبتاکنبامزچشم

میمیاگر مزندگی که گونه همین پس کنی، بسنده کوچک و محقر بسیار مزندگی به مورچه همچون درخواهی و بده ادامه کنی

تو اینصورت، شنراغیر باغ خداونددر دادهاخت چشراه کنی. نگاه تا شگفتیماند تا بگشا را آندل امز پس و ببنی را آن های

شوی. حیران و سرگشته

ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود

دارد؟اشارهرستاخیز،رومزبهدرس،بخشکدا :1سوال

شود.در رنگ هزار بلکه گردد، رنگ هفت دیبای چون و شود مزنده چگونه مزمین که کن تفکر و بنگر بهار وقت

.دهیدتوضیحرا«دادباید،کاربهآنچهرایکیهر»عبارت:2سوال

آفریدهداوندخ نیامز مورد که را چیزی هر داد، و عدل هیچطبق کنند. مزندگی بتوانند تا داده قرار اختیارشان در هست، هایش

آفریده امز بییک و برنامه بدون حکمت، بدون خدا نشدههای خلق خدایهدف آفریدهاند. همه هدفمندبزرگ و برنامه با را ها

ک استخلق .رده

دارد؟آفرینشهاییشگفتدركباارتباطیچه«...ایمورچهچونتومَثَل»...درسپایانیبند:3سوال

آفریدهگرا بخواهد میانسان کلی نظا  یک عنوان به را هستی همۀ کند ك در را هستی درهای نظا بیند. کل، نظا  هایاین

ارتباط در که دارد وجود نیز نظا کوچکتری هستند. کل نظا  انسانبا دید مزاویۀ امز کوچک میهای تعریف چیزیها یعنی شود

داریم اطراف به خودمان نگاه امز ما که امزپس.را را شناختمان و معرفت باید کنیم درك را کل نظا  و هستی کل بخواهیم اگر

کنیم. بیشتر هستی خالق

آفریدهش:4سوال فایدهناخت چه آفریدهها شناخت دارد؟ انسان برای میای خدا بهتر شناخت باعث شود.ها



گاماهنمایر به |فارسیمطالعاتگام تعالیع:2رسدنهم حق صنع جایب

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

.وگوکنیدتگفاید،شنیدهیاخواندهکریمقرآنویژهبهدیگرهایکتابدرکهآفرینشهاییمزیبایدربارة:1سوال

میرد و... عنکبوت عسل، مزنبور کنید.مورد تحقیق توانید

.کنیدگووگفت!«نکنیتعجّبهیچخدایی،خانۀدرهمیشه»جملهدرباره:2سوال

مینسانا مزندگی دنیایی پردر که شگفتیکند غزالیامز محمد اما  است. پرآفرینش ساختمان وارد ما اگر است: آورده مثالی

می مزده حیرت شومی، نگاری و مینقش تعجب و میکنیمشویم مزندگی بزرگ خدای خانه در که است تعجبچگونه و کنیم

نمینمی مزده حیرت و شویم.کنیم

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.بنویسیدوبیابیددرسمتنامزرامزیرهایواژهمترادف:1سوال

صنع:آفرینشقُزجقوس:کمانرنگینحیران:سرگشته

بساط:فرشمیغ:ابرسریر:تخت

معرفت:شناخت

.کنیدمشخّصراهاوابستهنوعوهستهمزیر،هایدرعبارت:2سوال

 لطیفآب  و     سختسنگ(الف

بیانیهسته بیانیهستهصفت صفت

آیاتهمهاین(ب

مبهماشارهصفت هستهصفت

!انگیزیشگفتخلقتچه(ج

هستهتصف بیانیتعجبی صفت

پسین((پیشینوابسته) )وابسته

است؟ آگاه مستمعکدا (د

هستهپرسشیتفص

(پیشینوابسته)

.بنویسیدرامزیرمتنپیا :3سوال

بیرونوکنیتماشاتعالیحقمعرفتبُستاندرتادادندراهتوگرنهباش؛میکنی،قناعتمورچهدرجۀبهخواهیاگر»

«شویمتحیّرومدهوشکهبینیعجایبکهکنبامزچشمآیی،

آفریدهناختش دیدن طریق امز شناخت برای تالش و خداخدا های

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪عرشمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

کرد به تا خـــپیله بر تنی؟ـی، مدـــرسیپویشتن را، فـــکر  امز روتنیــــرغ

فروتنیومزیر و تواضع روی امز میمرغ کی تا پرسید: کر  دورامز به تاریک و تنگ جای آن در و بمانی خود پیلۀ در خواهی



گاماهنمایر به |فارسیمطالعاتگام تعالیع:2رسدنهم حق صنع جایب

بپیچی؟ خودت

کنـــچات در منزوی خلوتیـــــند کردج به تا مـــبسته در تنی؟ی، حبس

میات مزمانی گوشهچه در تنهایی مزنداخواهی را خودت تن، و پیله مزندان در و بنشینی کنی؟ای نی

ســـفدر رَ –ـکر کر پاسختنم منتهـسنشخلوت-بداد روی، مزین حنیـــا 

در ک و تنها همین خاطر به هستم، رویش و رهایی فکر به داد: پیچیدهپاسخ خود دور به خلوت .ا ر

پـهسالــــهم من، شدندـای قفس،جَستندروانگان این دیامز دنیــگشتند

بهمه من، سالهای و شدند.سن دیدنی و مزیبا بسیار و رها پیله قفس امز شدند، تبدیل پروانه

وارَهدر تا خلوتم، و بهـَحبس بــپِیامرگ م بـــر دنیــریـــپ هرِــــرآور 

نشستهود خ تنهای در و کرده مزندانی شو .را تبدیل پروانه به و نمیر  تا ا 

ماینک کای شد، چه را نمنمیوششـــکخانگی رغـتو پَری مزنی؟یــکنی،

نمییا پروامز که است افتاده اتفاقی چه تو برای خانگی، نمیمرغ انجا  کردن پروامز برای هم تالشی حتی دهی؟کنی،



گاماهنمایر به |فارسیمطالعاتگام آیینهم:3رسدنهم ثل

لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

روزهاجمعایام: راهره:یوم،

افسوسدریغ،دریغا:چشماندیدگان:

غبارزنگزنگار:کننگاه:درنگر و گرد آلودگی، زدن،

آوربهشمر: نقصعیبعار:شمار و

آگاهیبصیرت:نقصعیب:

خواهیخودپسندی:خودگمانپندار:

چشماندیدگان:کننگاهدرنگر:

چیزیباغنیمت:راهره: از بردن سود بودن، ارزش

قدمگام:باالترفراتر:

شکلتصویر،نقش:کاال:متاع

گاهگه:خوشبختیبخش:نیک

خواهیزیادهحرص:کارباطل:

ناتوانیپیری،فرتوتی:پادشاهخسرو:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪یتبمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

بنمــچه،ــــینآ تو نقش راستـون آیودخود خطاستـــشکن شکستن ینه

نقصگرا و عیب نقصآینه و عیب بلکه نشکن، را آن داد، نشان تو به را شکستنهایت و بردن بین از زیرا کن، برطرف را هایت

بزرگ اشتباهی .استآیینه

شایستگیکبیاتامعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ار

وـگ،وانیــــج کار استـشایسهِ پســـخهِـــگتگی نیستـود پندار و ندی

شایستگیوانیج دادن نشان و کوشش تالش، کار، دورهدوره خیالهاست. که است آنای در غرور و پسندی خود و خام های

ندارد. راه

کــبفروخچو از خواهیــتی، ب وانیــــجاعـــمت؟خریده نیستــــبه ازار

نمیکهیتقو دیگر بدهی، دست از آسان را خریدجوانی بازار در که نیست کاال مانند جوانی، چون آوری، دست به را آن توانی

فرو بو را آن تو و شود بدان.(ش را جوانی )قدر خری.

جرمُــشِمتــغنی حقیقتــ، فرصت،کهمجویز است نیستـدگ باری بار ر

ودرق بدان را جوانی ارزش درکو فرصت بگذرد، جوانی اگر باش، آن درک و حقیقت و حق کشف دنبال به دوره این در

می دست از نیز را وحقیقت دوبارهدهی داشت.فرصت نخواهی ای



گاماهنمایر به |فارسیمطالعاتگام آیینهم:3رسدنهم ثل

راسچـــیــمپ رهِ بـــاز کجـــت، راه بهچور حاجت هست، نیستـدیدر وار

بهزا نیازی دارد، وجود راست راه که وقتی برداری، قدم راست راه در همیشه که کن تالش و نشو منحرف کج راه به راست راه

خانه نیست. کج شویم.اراه خانه وارد دیوار باالی از که نیست نیازی دارد، در که ی

بــــآزادگزِ ســــان، و عـــوختـــآموز،ــبیامعیــــردباری نیستارـــن

برانسانزا و شکیبایی آزاده، نیست.های ننگ و عیب آموختن، زیرا بگیر، یاد را تالش و سعی و دبااری

بصــــچشبه بهــم نگرـخ یرت دَر توــتود زنــــرا آیینه، در نیستگارــا

ارزشآاب کن. نگاه خودت به خود، از کن،گاهی کشف را خودت ذاتی جوانیهای فرصت و شوی پیر اینکه از دستقبل از را ات

بی و پاک قلب و ببینی.بدهی را حقایق نتوانی و شود زنگار به آلوده آالیشت

خیــهم و خـــدانه شدــــوشه، هزروار خوشـآغاز، خـــر نیست روارـــه

خوشهانهد به خوشهها میو تبدیل خروار به خوشهها هیچ ابتدا در و وشوند کن تالش و سعی نیز تو است. نبوده خروار ای

دا به مرحله به امرحله و نمینش دست به باره یک انسان در خوب صفات و دانش چون کن، اضافه خود بارزشهای بلکه آید،

می اضافه زمان مرور به و کوشش و شود.تالش

اســکهـــهم درس ایام، پندــار و شدریغات هــاگـــکه نیستـشیــرد ار

انسانمامت همۀ برای درسی همچون روزگار، انساناتفاقات افسوس، و دریغ اما کالسهاییهاست، آموزان دانش همچون که

هوشیار هستند، روزگار نمیاین درس زمانه اتفاقات از و نیستند آگاه د.گیرنو

ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود

است؟کردهاشارهنوجوانیدوراندرهاییارتباطنوعچهبهنویسنده:1سوال

بوجوان،ن رابطهافزون نیازمند خود، با رابطه رابطهر هست، نیز دیگر رابطهای پیوند، و دوستی نام به نیازای به وابسته که ای

نیاز است، میدرونی کمک نوجوان به که خودی به تا برسد.کند شناسی

.کنیدبیانرادوستوآیینهمشترکهایویژگی:2سوال

واقعیتره میدو نشان را شخصی میهایی نگه را خود حد و اندازه هستند، گو راست میدهند، گویی زیاده نه نهدارند، کنند

دنبال به گویی، هستند.کم کردن برطرف جهت منفی نکات دادن نشان و تقویت جهت مثبت نکات کردن برجسته

دارد؟وجوددرسشعرونثرمیانارتباطیچهشمانظربه:3السو

راهثرن و ارتباط ساده، زبا به درس میاین بیان را دیگران با ارتباط همچنینهای میکند. دعوت شناسی خود به را کندانسان

ن زبان میو مطرح را نقادانه تفکر و انسانقد زیرا نقصکند، شدن، نقد با خودها میهای برطرف همینرا نیز درس شعر و کنند

زبانیویژگی با را میها بیان ایندیگر میشعرکند. دعوت دانستن را جوانی قدر و خودشناسی به را میانسان و گوید،کند

را زندگی از دوره این قدر باید ما و هستند آینه مانند بدانیم.دوستان

میچ:4سوال باگونه بدانیم؟ را خود نوجوانی و جوانی قدر ازتوانیم منفی صفات کردن دور و خوب صفات تقویت خودشناسی،

اندوزی. علم و خود



گاماهنمایر به |فارسیمطالعاتگام آیینهم:3رسدنهم ثل

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

.کنیدگووگفتوبحثدرسباآنارتباطو«المؤمنمرآۀالمؤمن»جملۀمفهومدربارۀ:1سوال

است»جمله:عنیم مؤمن آینه وظیفه«.مؤمن وظیفهآیینه دارد. واقعیتای انعکاس و گویی راست و صداقت استآن آیینهها .

بدون دهد. انتقال را ما سر دیگری کس به که این عیببدون کـه ایـن بـدون و ببـرد بـین از را کسـی آبـروی که واینکه هـا

می برخورد ما با دهد قرار ما اختیار در را دیگران انساناطالعات میکند. نیز عیبها باشند. آینه مانند راتوانند یکدیگر نقص و

مواظب بگویند. همدیگر به هست که گونه همان نیز و فریاد و داد انسـانبدون آبـروی مواظـب باشـند، دیگر هم هایرازهای

و... باشند دیگر

.دهیدتوضیحدو،اینارتباطبارۀدرآورد،مییادبهراالمَثَلضربکدامزیر،بیت:2سوال

خروارـــدانیــــمه خوشه، و هـــآغزشده خــــاز، نیستــر خرور وشه

شود.ندکا دریا وانگهی گردد، جمع اندک

المثهم شعرضرب هم و میل یادآور را منطقی میافزایش متذکر را کوشش و تالش با تدریجی گسترش و شوند.شوند

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

کلمهد:1سوال میان واژهر کدام خانوادۀ هم زیر، استهای رفته کار به درس متن در بیابید؛ها را بنویسید:آنها و

یاما:یوم*:حجّتغنیمت:غنی

حتاجم:احتیاجصیرتب:مبصرغنیمت:مغتنم

سعی:مساعی*:دوام*:صبور

*:سعید

.بنویسیدراآنهامعنیوکنیدمشخّصراهاکنایهزیربیتدر:2سوال

راسچــیــپم ره بـــاز کجـت راه نیستوـــچر دیوار به حاجت هست، در

شدن.از منحرف از کنایه پیچیدن، راست راه

دادن.به انجام اشتباه کار و نادرست راه از کنایه رفتن، کج راه

گونهب:3سوال دلیل ذکر کنید.ا مشخص را پرسش های

میــتهک دهد که چوب؟ـــواند از الوان خار؟ایوۀ از برگ صد گل آرد بر که داند که

انکاریمصراع پرسش دوم: مصراع انکاری، پرسش اول:

میوهشاعر خشک چوب از تا دارد توانایی کسی چه خدا جز به یعنی دارد سوال بر درتاکید کند. خلق رنگارنگ مصرعهای

نکته بر شاعر هم میدوم تاکید دیگر میای و گلکند خلق توانایی کسی خدا جز به بگوید از را رنگارنگ ندارد.های خارها ین

پشارـــخ زنـــبر زیـــت گامــی سان عــــچیسزتتـــعن کـــت؟ دام؟ــزیزت

قهرمرسشپ میمعمولی: پرسشی دیگر هم از داستان دارد.انان پاسخ به نیاز که پرسند

کرـــه جـــشب به روی خـــه تکنوابــامۀ انـــنیک ایـــــأمل بـــدر ابـــن

بانـــک علـــروز، تـــه افزود؟ـــم چه چــــکوزو خود، بــردۀ سردهه ود؟ـــای

دوم:عاصرم مصراع معمولی، پرسش معمولیاول: شدهونچ-پرسش پرسیده دادن پاسخ برای اند.سوالها



گاماهنمایر به |فارسیمطالعاتگام نشین:4رسدنهم هم

لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

روشآیین:صدمهآسیب:

تریناکرم: گرامی تر، غارکهف:گرامی

کندبیفزاید: شد:اضافه دادگم دست از

رفتارمنش:شوقذوق:

ویژگیخصال:هاسختیمصائب: هاخصلت،

خوشحالخرسند: نیاکانخاندان:شاد، آل،

زشتپلید:لباسجامه: ناپسند،

داشتنالف: کوچکلکه:ادعا اندازه تکه،

مرتبهمتعالی: صحبتیمصاحبت:بلند هم نشینی، هم

زاللصفا:دوسترفیق:

کنگریز:می روشطریقت:دوری راه،

ومعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ها درسعبارت مهم های ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪بیت

است. انگیزی دل نسیم وزش همچون شکیبا، و خوب دوست یک با مصاحبت

است. انگیزی دل نسیم وزش مانند بردبار، و خوب دوست یک با نشینی هم

دارد؟ ذوق چه دانی غایب، یار تشنهدیـــدار بر بیابان در که ببارداَبـــری ای

می دوستآیا دیدن موجوداتدانی بر بیابان بر که است ابری باریدن لذت مانند آن، لذت دارد؟ شوق و ذوق چقدر شده گم

می میتشنه خوشحال را موجودات همه بیابان در باران بارش که طوری همان را،کندبارد. انسان نیز غایب یار دوبارۀ دیدن

می کند.خوشحال

است مصائب تر سنگین از یکی از.تنهایی، است.یکی بودن دوست بدون مشکالت، دشوارترین و ترین سخت

بی ندارد. چنان زندگانی.ذوقی نیست.دوست انگیز شور و بخش لذت همدم، و یار و دوست بدون زندگی

می دوستی الف که کسانی بسیارند گرگچه حقیقت در اما هستندزنند گوسفندان جامۀ در .هایی

دوستیانسان ادعای که صفتمیهایی گرگ افراد، گونه این حقیقت در فراوانند؛ ظاهرکنند، دوست لباس در که هستند هایی

اند.شده

می تـــــوانی، بـــدتا یــار از بودگـــریز مـار از بـــود بــدتـــر بــــد یار

می که جایی انسانتا با دوستی و نشینی هم از دارد امکان و کن؛توانی پرهیز بد همهای دار زهر مار از بد دوست زیرا

است. تر خطرناک

زند جان بر را تـــو تـــنها بد، زندمـــار ایمان بــر و جان بـــر بـــد، یار

می صدمه و آسیب تو جسم به فقط تومار اعتقادات و ایمان و روح به هم و جسم به هم بد، نشین هم و دوست اما رساند،

می زند.آسیب
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بدبا صحبت که نشـــین کـــم کندبـــدان پــلید را تـــو پـــاکی، گـــرچه

انسان انسانبا گونه این با نشینی هم زیرا نکن، نشینی، هم نام بد و بد میهای تو در آنها ناپسند رفتارهای تأثیر باعث شود.ها

نباشی. پاک اگر حتی

را بــــــزرگـــی بــــدین کنـــدلـــــکهآفتـــابی ناپـــدید ابـــــر، ای

تکه گاهی را عظمت با و بزرگ میآفتاب ناپدید ابر انسانای با نشینی )هم باعثکند. باشیم، پاک ما که هرچند هم بد های

می ما پاکی شدن شود.(ناپدید

ایشان طریقت به نکند، اثر او در ایشان طبیعت نیز اگر نشیند. بدان با که گردد.هر انسانمتهم با کس نشینهر هم بد های

متهم آنها با همراهی و آنها روش و راه از پیروی به نگذارد، اثر وی در افراد گونه این زشت رفتارهای و ناپسند اخالق اگر شود،

شود.می

بنـــشست بـــدان با نـــوح شدپســــر گم نـــبوتـــش خــــانــــدان

انسان با نشینی هم خاطر به )ع( نوح حضرت خداپسر و پیامبران خانوادۀ از که را خود اصلی اصالت پرست، بت و دین بی های

داد. دست از بود، پرست

چنـد روزی کـــهف، اصـــحاب شد!سگ مردم و گـرفت نیــــکان پـــی

انسان دنبال به غار( )یاران کهف اصحاب وسگ خداشناس ویژگیهای دارای آنها مانند و رفت شد.خوب انسانی های

باید به تـــو از تـــو نشـــین بیـفزایدهـــم دیــن و عقــــل را تـــو تا

رشد باعث تا باشد، باالتر و بهتر تو از باید تو دوست و شودهمنشین تو دین و علم و عقلی تعالی .و

ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود

تجربهاند؟شدهمعرّفیخوب،مشاورانعنوانبهکسانیچهدرس،متندر:1سوال با مربیان دلسوز، معلمان مادر، پدر،

است؟کردهمقایسهکهف،اصحابسگبارا(ع)نوحپسرسعدی،چراشمانظربه:2سوال

می بد همنشین و دوست باشد، هم مهمی خانواده از انسان اگر اینکه و دارد اشاره نشینی هم تأثیر به آنسعدی از را او تواند

می همچنین کند. دور باشد،خانواده نداشته هم واالیی تبار و خانواده انسان اگر شود یادآور نیز را خوب نشین هم تأثیر خواهد

انس با نشینی هم واسطه میانبه واال و ارزشمند ارزشمند، و خوب میهای را خود تأثیر نشینی هم چون  گذارد.شود،

کرد؟پرهیزبد،نشینهمبامعاشرتازبایدچرا:3سوال

انسان با معاشرت و نشینی دارد.هم مستقیم غیر تأثیر اما ندارد ما بر مستقیمی تأثیر چه اگر بد، های

دوست:4سوال انتخاب میدر کسنی چه نمیبه دور اصالتمان و هویت از را ما که کسانی کرد؟ اعتماد ارزشتوان راکنند، ها

بی نمیبرایمان جلوه نگاهارزش ودهند، فکر تقویت نیز و ما کردار و رفتار در اندیشی مثبت باعث دارند، زندگی به متفاوت های

می ما شوند.اندیشه

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

اید،خواندهیاشنیدهنوجوانیدورۀیابیدوستودوستیدربارۀکهدیگریاشعاروهاداستانوروایاتآیات،دربارۀ:1سوال

فرمودهزرگانب.کنیدوگوتگف بیان را فراوانی مطالب دوستی و دوست درباره سرایان سخن بزرگانو واند. دوست زمینۀ در

عقیده هم یابی آنهادوست میاند. واجب خود بر را دوست احترام و ارزش و نعمت را توصیهدوست دوستدانند. داشتن به
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می میخوب حذر بر بد دوست داشتن از و دارند.کنند

قبیا همـــتا بــــدر ناگهـــــکیمــــــدانـــــدیگر یـــتا ز نــکدیــــه ممانیـگر

مـــموـــــچ آیینۀ شدـــؤمن یقین آیراــــچؤمن مـــینـــبا گــــه رو رانیم؟ـــا

فمانـــکری دوســـجان کردندــــدای مـــــبگیـــــست هـــگذار مردمانیمــا م

ترضــــغ دوستــــها دارد راــــــیره چرضـــــــغی را نرانیــــها دل از مــــرا
مولوی

آرددرخت بار به دل کام که بنشان بنهالدوستی رنج که کن بر آرد...یـدشمنی شمار

حسایشآ دو این تفسیر گیتی استـدو مـــدوسبارف دشمــتان با مدارا...ـروت، نان
افظح

.دهیدگزارشکالسبهرانتیجهوکنیدوگوتگفزیر،بیتدربارۀ:2سوال

داندارــــدی غایب، دارد؟ـــیار ذوق چه بیریـــاَبی در تــکه بر بباردشنهـابان ای

انساوقذ که شوقی میو منتقل ما به را خاصی خوشحالی و شادابی دارد خود غایب یار دیدن و آمدن از ون ذوق مانند و کند

زندگی بیابان در که است موجوداتی میمیشوق آنها بر بارانی ابر و لذتکنند لذتبارد. از یکی شاید غایب دوست دیدن

اتفاق ترین لذتیبخش باشد. دنیا نمیهای کرد.که جایگزین دیگر چیز هیچ با را آن توان

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.آیددستبهدرسمتنازهاییواژهکهبپیوندیدهمبهایگونهبهراجدولهایحرف:1سوال

طبءاصم

رساخخع

یهلءسم

قوذلای

تلاصخق

خصالهایفوحر مصائب، ذوق، طریقت، جدول سرهم پشت

و...حروف خوب واقع، سالمت، خصلت، جدول: هم از جدا ی

.کنیدانتخابجمله،بهتوجّهبارامناسبکلمۀ:2سوال

مصائبالف( . .......... از یکی سنگیناستتنهایی )سنگین، (ترینسنگینتر،.

.بد،یار(ب (بدتربدترین،بد،).بدمارازبوَد........

بی سقفی عجبج( )عجب، است. . ................. این و (ترینعجبتر،ستون

)زیبا، است. جهان دیگر کشور هر از . ............. ما میهن زیباترین(زیباترد( ،

.بنویسیدوبیابیدپیشینهایدرسازاِنکاریپرسشنمونهدو:3سوال

چوب؟-1 از الوان میـــوۀ دهد که تــواند خار؟که از برگ صد گل آرد بر که داند که یا

ی-2 دارد؟ــــــدیدار ذوق چه دانی غایب بیابریــــابار در تشنهـــکه بر بباردان ای
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.بنویسیدبندیکدررازیرحکایتکلّیمفهوم:4سوال

»گفتراپارساییبزرگان،ازیکی «.اندگفتههاسخنطعنه،بهویدرحقِدیگرانکهعابدفالندرحقِگوییچه:

«دانمینمغیبباطنش،دروبینمینمعیبظاهرش،بر»گفت:

حرفدرباره نکنیم، قضاوت زود رویدیگران ندهیم. قرار خود قضاوت مالک را دیگران و...عیبهای نکنیم تکیه دیگران های

اندیشیدنف₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ برای ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪رصتی

جملۀم:1سوال از نویسنده می»قصود کم بینا، چیست«بینندافراد میی؟، آنچه به کمتر میعنی توجه بهبینند کمتر کنند،

میدیده فکر خود باهای نمیکنند. را پدیده یک وجود نمیتمام درک را آن و کنند.بینند

میا:2سوال چه داشتید، شنوایی حس از استفاده برای کوتاهی فرصت شما کردید؟گر

مینم گوش صداها به میخوب درک را آنها سپس میکردم، و میکردم احساسشان وجودم تمام با جاییفهمیدم، تا و کردم

می بکه صداهتوانستم آن میا حس هم میا لذت و   بردم.شدم
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

باشبدان: همیشهمادا:آگاه همواره،

نژادهاصیل: نسب، و اصل معاشرتصحبت:با و نشینی هم

کنبگریز:مخصوصا خاصه: فرار

خواهان،طالب: سرزنشطعن:دانشجوجوینده،

سمع: دادناستراق گوش دزدیده و ارجمندیعز:پنهانی

علتداعیه: صورتوجه:انگیزه، قصد، راه،

بیبیهنر:بیشکوهشوکت: و معرفتفضیلت

بیخیره: زبونپست:پروابیهوده، خوار، خراب، فرومایه،

سفررحلت: شکوهجاه:کوچ، درجه، مقام،

نمودن:کردندخالتمداخلت: رفتنخوض فرو

خارمغیالن: نوعی حقداد:خار، عدل،

هامعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسیعبارت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪مهم

بی مردم که بیبدان مادام را.هنر، خود غیر نه و کند سود را خود نه ندارد؛ سایه و دارد تن که مغیالن چون باشد، سود

انسان که باش بیبیاگاه همیشه بهفضیلت نه ندارد؛ سودی و سایه اما دارد، ساقه و تن که شتر خار گیاه مثل است، بهره

می سودی و بهره دیگرانخودش به نه .رساند

بود. بهتر اصل گوهر از تن گوهر که داری نیز تن گوهر باشی، گوهری و اصیل چه اگر که کن جهد

والشت اصل اگرچه که )کن اکتسابی صفات ولی داری خوبی فضیلت(دانش=نسب وو دانش زیرا باشی؛ داشته نیز خوبی

خان اصالت از تن( گوهر =( است.یگداوفضیلت بهتر اصل( )=گوهر

گفتهآنچنان راگوهرنهراستدانشوخردبزرگی،:اندگفتهچنانکه نسکه و اصل نه است دانش و عقل به انسان بزرگی باند

وزنویدرچنگیابی،گوهردواینکههردرونیایدکاربهراکسهیچصحبتنباشد،هنرگوهرِاصل،گوهربارامردماگر

انساا...آیدکاربهراهمهویکهمگذاردستاز نسبگر و اصل با ون نششینی هشم باششد، نداششته فضشیلت و دانشش اما باشد،

ب وی با دانشمعاشرت و نسب و )اصل گوهر دو این که کس هر در و نیست سودمند کس هیچ بهرای را او دیدی را فضیلت( و

و آور دارد.دست فایده همه برای او زیرا نکن، رها

مگوی. راست جز پرسند، باز چون کن. پرهیز خیره گفتار از و مگوی ناپرسیده سخن،

کات نپرسیدهزمانی تو از را سخنی حره وقتیاند، کن. دوری بیهوده، سخن از و نزن میفی چیشزی تشو سشخناز فقشخ پرسشند

بگو. را راست

اوفتدت خود او که نشنود پند که را کسی خاصه مده، پند و مگوی نصیحت را کس نخواهند، ا

نات اندرز و پند و نکن نصیحت را کسی نخواهند، تو از نمیوقتی گوش نصیحت و پند که را کسی ویژه به زیراده، چنینکند.
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می گرفتار نهایت در ود.شکسی

بگریز. آموز بد و اندیش بد یار از و کن پرهیز زده تهمت جای از

استمکانیاز ممکن دوریکه کننده گمراه و بدخواه دوست از کن، پرهیز شود، زده تهمت تو به آن در آمد و رفت خاطر به

کن.

شنوی خوب تا گوی خوب یابی. داد تا ده داد

عدادالتع نیز تو تا بده را مردم حق و کن رعایت حقترا و ببینی حرفلت بدهند. بشنوی.را خوب حرف تا بزن خوب

اندیش. دور و سخن کم و بردبار و دوست علم و باش قانع و پرهیزگار باشی، علم طالب اگر

علگرا دنبال وبه باش پاکدامن و باتقوا هستی، کمم شکیبا، و علم بگوتدوستدار سخن باش.ر نگر آینده و

نکند. قطع خود سخن به دیگری سخن و نگوید بسیار که باید آدمی

بنسانا نباید چنین هم و بزند حرف زیاد کند.نباید قطع را دیگران صحبت خود زدن حرف ا

که کنند جماعتی از سوال بهتراگر بر او شود، مشغول جواب به کسی اگر و ننماید سبقت ایشان بر بود، جماعت آن داخل او

نکند طعن متقدم در که وجهی بر بگوید. خود جواب پس شود، تمام سخن آن تا کند صبر بود، قادر آن از جوابی

کنندگرا پرسش گروهی خوداز سوال آن به دادن پاسخ در باشد، گروه آن میان در نیز او نکند.و عجله و نیاندازد جلو اگررا

و باشد دادن جواب مشغول گروه در پاسخکسی توانایی تماماو شخص آن پاسخ تا کند صبر باید باشد، داشته را بهتری گویی

سپس گونهشود. به را بپاسخش دیگر نگیرد.ای قرار سرزنش مورد قبلی شخص که کند یان

پوشیده او از اگر و ننماید خوض رود، کس دو میان او حضور به که محاوراتی در درو خود با را او تا و نکند سمع استراق دارند،

نکند. مداخلت ندهند، مشارکت آن

میو انجام نفر دو بین او حضور در که گوهایی و گفت نشودگیرد،در صحبتدقیق اگر میو پنهان او از را کنند،هایشان

حرف به نکند.پنهانی گوش صحبتتاهایشان در را نکردهاو شریک خود نکند.های دخالت اند،

ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود

چهه:1سوال به دیگران گفتن سخن کرد؟نگام توجه باید نزند1نکاتی حرف زیاد سخن2( نکند.( قطع را سوال3دیگران )

دهد پاسخ را خودش مخصوص سواالت فقخ و ندهد پاسخ را می4دیگران روایت کسی را سخنی اگر آ( به نسبت نکند،

اط بی میاظهار را آن نگوید و کند شود.الیی تمام سخنش تا و...5دانم )

ارتباب:2سوال درس بخش کدام با زیر دارد؟یت معنایی ط

اعیشششنب یکشششششآدم آفهششششکدیگرندشششضای گوهرندشششدر یک ز رینش

نکنند.هب شادی تو غم به نیز مردمان تا مکن شادی مردمان غم

ویژگیی:3سوال چه دارای موفق زندگی است؟ک هایی

درساراید رفتار هدف، ریزی، انصافبرنامه گرفتن نظر در اطرافیان، با خانوادهت داشتن دیگران، به احترام کاری، هر در

و... موفق و خوشحال

گوشه:4سوال گفتن، سخن مانند آدابی است. اجتماعی آداب آموزش درس هدف بنویسید. جمله چند در را درس دف

و... دادن پاسخ کردن،
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گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

کنید.د:1سوال گو و گفت و بحث اجتماعی زندگی در نیکو اخالق و معاشرت آداب ربارۀ

مرد جامعه تمام به بلکه نیست خودش به مربوط فقخ انسان، کردار و رفتار اجتماعی رعایتزندگی یعنی است؛ ربوط

ب مربوط رسوم و آداب و انسانهنجارها دیگر سرنوشت در بسزایی تأثیر اجتماع انسانه دارد. باها را خود زندگی روش باید ها

از دهند. تطبیق جامعه اجزای میدیگر معاشرت راستآداب به نیکو اخالق از و گفتن سخن موقع به و زدن حرف کم به توان

خ نکردن، گناه دیگران، دل کردن شاد نکردن، غیبت اخگویی، رحمقالوش صله و نیکی کردنبودن، تبسم کرد.، اشاره و...

سخنانسان خدایی کند، فکر خدایی کند تالش همیباید نیازش و راز و کردار و رفتار و کند عمل خدایی و بابگوید شه

باشد. خداوند

کنیدادربارۀ:2سوال گو و گفت درس با آن ارتباط و زیر .بیات

جشگمششک به و مگویوی خویش مصلحت ز

گدششدادن زبانششدو یک و آغازشششششوش ز ت

مگویزیششششیچ پیش از تو نپرسند که

مگویعنیشششی بیش یکی و بشنو دو که

سشعر آداب میبه توصیه کردن گوش و گفتن کمنساناکندخن اوحرفباید از چیزی تا و بگوید سخن جا به و باشد

گونپرسیده دو انسان زیرا گوینده تا باشد شنونده بیشتر کند سعی و نکند دخالت ازاند گوش سهم پس دهان یک و دارد ش

است. بیشتر دهان

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

و:1سوال خانوادۀ بنویسید.ژهاهم و بیابید درس متن از را زیر های

اصيلمجتهد،مقتدر،مطلب،مقطوع،استماع،مقدّم،طعنه،اقناع،اتّهام،

سمعاستماعطعنطعنهتهمتاتّهام

قطعمقطوعمتقدممقدّمقانعاقناع

جهدمجتهدقادرمقتدرطالبمطلب

اصلاصیل

.بنویسیدراآنهانوعوکنیدمشخصرامضارعهایفعل:2سوال

احساسازرادلتانیید،بپیراکژاندیشیازراتانذهنهرگاهبندید؛کاربهوبخوانیدشایدنویسم،میشمابرایدارماینک»

راشمارفتاروشنودیمرادرونتانآوایبلندوپستشود؛یمهمراهشماباخداوندبپرهیزید،هارسمیبیازوییدبشوناروا

«آوردمیسامانبه

آوردمیشنودمیشودمیبپرهيزیديدبشویبپرایيدببندیدبخوانيدنویسممیمدارفعل

نوع

علف

مضارع

اخباری

مضارع

التزامی

مضارع

التزامی

مضارع

التزامی

مضارع

لتزامیا

مضارع

التزامی

مضارع

التزامی

مضارع

اخباری

مضارع

اخباری

مضارع

اخباری

وضع:3سوال بند یک در را زیر دهید.بارت یح

«بوَدبهتراصل،گوهرِازتن،گوهرِ»

اصداشتن خاندان باسواد، مادر و پدر نسب، و ااصل و خود وجودی گوهر از انسان اگر اما است خوب و... تنشیل گوهر ز

است. همیشگی زیرا است بهتر باشد داشته تن گوهر و برسد جایی به خود اکتسابی گوهر و تالش با و کند استفاده
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هایمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ بیت و ها ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪کایتحعبارت

افتادی؟چونخراسانامیریبهداشتی،پستشغلیوبودیچیزبیوفقیرفردیتوکهپرسیدندراخراسانامیر

بیزا و فقیر فردی تو که پرسیدند خراسان داشتیحاکم اهمیتی کم شغل و بودی شدی؟چیز خراسان حاکم چگونه

دیوان روزی رسیدم:«بادغیسیحَنظلة»گفت: بیت دو بدین خواندنم همی

کشمه به گر شششششششششتری استششام در خیر بجویشششششششششو، شیر کام ز کن طر

ب نشششیا و عز و جاهشششششششششزرگی و چعمت مشششششیا رویارویشششششو مرگ، ردانت

حنظلةفت:گ دیوان روز زبانیک فارسی شاعران از میبادغیسی دیدم.خواندمرا را بیت دو این

بکشاگر بیرون را سروری شیر دهان از و بپذیر را خطر برو است، شیر دهان در بزرگی و باسروری بزرگی. کار ارجمندیاین و

می دست به را مقام و نعمت میو بزرگ مردان مانند یا میری.آوری

.بودنتوانستمراضیودم،باندرکهحالتآندروجههیچبهکهآمدپدیدمنباطندرایداعیه

گفتهآنچنان نسکه و اصل نه است دانش و عقل به انسان بزرگی باند

 پیوستمصفّاریاندولتبه.کردمرحلتخویش،وطنازوخریدماسبوبفروختمامدارایی

وتمام صشفاریان دولشت بشه و کشردم کشوچ خود سرزمین از و خریدم اسب یک و فروختم را خود داریی و آنهشااموال حکومشت

یوستم.پ

بشهراخراسشانجملشةتشاکشردترقّیوگرفتباالمنکارِاندکاندکوگشتمیافزودهمنلشکروشوکتوبرشکوهروزهر

.بودبیتدواینسبب،واصل.درآوردمخویشفرمان

میره که وروز بزرگی میگذشت زیادتر من سپاه و کمشمقام کم و مید پیش تمامکارهایم که این تا کردم پیشرفت و رفت

علت درآوردم. خود فرمان زیر به را بود.خراسان بیت دو همان خواندن تاثیر من پیشرفت و بزرگی همه این اصل و
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

غمندوهان:احزا نکوهشرزنشسجو:ههاها، شعر، به کردن

فلکسمان،آردون:گوردبعید:

دادنفریننلعن: دشنام ابودینتباهی:کردن،

شدهد،قصوممراد: خواسته شترارخمغیالن:ارخهدف،

آرزومندیغبت،روق:شپنهانیازرعیب:سر

داناانشمنددفرزانه: ابودیننا:فبسیار

خبرگاه،آاقف:وفلکسمان،آگردون: با

یستینای:هنشفتهآشوریده:

ثروتجود،وهستی: زاویهگوشه،نج:کدارایی،

روشناییورهانانوار: جایگاهقامت،اقام:مُهاو اقامت، محل

لندیبوج:امقعقعر:

امیدشابیاتمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ پرتو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪عر

مخور غم کنـــــعان، به آید باز گشته، گم مخوریوسف غـم گلـــستان، روزی شود احــــزان، کلبۀ

میوسفی بر تو( یا عاشق )نزد کنعان سرزمین به دوباره معشوق( و )یار شده ماننـدگم روز یـک نـاراحتی و غـم خانه و گردد

طرا و شادی از پر میگلستان )غموت نباش. غمگین پس میشود؛ تبدیل شادی به مخور(ها غم شوند،

مکن بد دل شــــود، به حالت غمـــدیده، دل سرای مخوروین غـــم سامـــان، به آید باز شوریده،

مییا خوب و بهتر دوباره حالت ناراحت، و غمگین ایندل نباش. نگران پشود، و آشفته ووجود آرام و سامان سرو تو ریشان

می نباش.قرار غمگین گیرد،

نرفـــت مــا بر روزی دو گــر گــــــردون، مخوردور غـم دوران، حال نباشــــد یکسان دائمــــاً

وگرا میل مطابق روز چند )روزگار( زمانه یـکگردش بـه زمانه و روزگار حال همیشه زیرا نباش، ناراحت نرفت، پیش ما هدف

نمی باقی  ماند.شکل

غیب سـر از ای نهِ واقـــف چون نومید! مشو بازیهان پــــرده، اندر مخورباشـــد غـم پنهان، های

نمیگاهآ را غیب اسرار تو چون مشو امید نا بازیپسدردانی.باش، هستهایپرده بسیار پنهان

بنــــ فنا سیــل ار دل کَندای بر هـــــستی مخوریاد غم توفان، ز کشتیمان، است نوح را تو چون

زیـرایا نبـاش غمگین هم باز کند، نابود را وجودت و هستی بنیان و اساس خروشانی، سیل هچمون نابودی و نیستی اگر دل،

همر نوح چون هم قدرتهدایتگری با نترس.اه مشکالت از پس داری، الهی

قدم زد خواهـــی کعــبه، شوق به گر بیــابان مخورســرزنشدر غـم مغیالن، خار کَــند گــــر ها

میگرا بر قدم )معشوق( کعبه به رسیدن عالقۀ و شوق به بیابان دشواریدر و مغیالن خار اگر آزارداری را تو راه این های
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نباشدهمی غمگین د

بعید بس مقصد، و است خطرناک بس منزل، مخورگرچه غـم پایان، نیـست را کان نیست، راهی هیچ

مقصگرچها و خطرناک کاروانیان اقامت محل جایگاه و است،رایسبدمنزل ردور هیچ زیرا نباش، ناراحت کهپس نیست اهی

باشد. نداشته پایانی و سرانجام

شب خــــلوت و فقر کنـــج در تارحاقــاط! مخورهای غــم قرآن، درسِ و دعـــا وِردت بَــــود تا

شبیا در درویشی و تنهایی در که زمانی تا باشدحافظ خداوند نیایش و خواندن قرآن کردن، دعا تو کالم و ذکر تاریک، های

ناراحت چیزی هیچ .نباشاز

ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود

سختچ:1سوال پذیرش چیزی است؟یه کرده آسان حافظ، برای را بهتر،اها آینده به وجودمید روزگار، احوال نبودن یکسان

قرآن خواندن و دعا خدا، به توکل آگاه، رهبر

کند؟ا:2سوال رفتار باید چگونه زندگی، مشکالت و حوادث برابر در عاقل نسان

نمییچه غم نمیگاه دست از را امیدش و همراهخورد به پروردگارش نیایش و خدا به توکل با و ادهد و وتالش خدا به مید

می پیروز مشکالت بر قرآن شود.خواندن

بیتب:3سوال از یک کدام با زیر، دارد؟یت بیشتری ارتباط درس های

نهنگواصــــغ کام کند اندیشه چنگرگزــــهاگر به گرانمایه در نکند

بعید بس مقصد، و است خطرناک بس منزل، مخورگرچه غـم پایان، نیـست را کان نیست، راهی هیچ

مذک:4سوال آیین یک به مصراع دارد؟دام اشاره قدمهبی زد خواهـــی کعــبه، شوق به گر بیــابان بدر دارد() اشاره حج ه

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

پیامغ:1سوال دربارۀ و کنید انتخاب حافظ دیوان از دیگر گفتزلی کالس، در آن کنید.های گو و

صب باد شدـــــنفس خواهد فشان مشک پــعالا دگــــم شدــــیر خواهد جوان رباره

عقی جام دادــــارغوان خواهد سمن به نرگقی شدــــچشم خواهد نگران شقایق به س

ک که تطاول بلبلـــاین هجران غم از سشید گـــراپـــتا شدـــرده خواهد زنان نعره ل

خ به مسجد ز مگیرـــگر خرده شدم وعرابات خـــمجلس زمان و است دراز شدـظ واهد

ع ار دل فـــای به امروز فکنیــــشرت نقردا بقـــمایه ضمـــد که را خـــا شدـان واهد

خورشید کاین قدح دست از منه شعبان نماه شـــاز تا عـــظر شدــب خواهد رمضان ید

شم غنیمت است عزیز صحبتــگل بریدش به خواهــکه آن از و راه این از آمد شدـاغ د

سرود و خوان غزل است انس مجلس شدمطربا خواهد چنان و رفت چنین که گویی چند

س آمد تو بهر از اقلـــــحافظ وجودـوی وداعـــقیم به نه شدـــدمی خواهد روان که ش

یژدهم و بهار آمدن دربارۀ بشارت همۀو دارد. زندگی برای کمی فرصت گل هر بدانیم اینکه شکفتهگلادآوری هم با ها

بلکهنمی میشوند. شکفته ترتیب خدابه نعمتشوند. نمینیز انسان به هم با را خودشها زمان در را کدام هر بلکه دهد
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مامی شاعردهد. کنیم. استفاده آن لحظۀ لحظه از و بدانیم را خود عمر قدر بهباید غزل میدر اشاره گل دانستنعزت و کند

می توصیه نیز را وقت دانستن ارزش با و گل رفتنقدر استکند. شاعر دیگر توصیه نیز بهار و گل تماشای و باغ آخربه در و

می کسیبیان ای و شعر شنونده ای که غزلکند شنیدن و خواندن از میکه خاطرلذت برای را حافظ خداوند که بدان بری،

است. رفتنی که بیایید او با خداحافظی برای پس است، آفریده باخبر)شما هم احوال از و بدانیم را همدیگر قدر هستیم تا

می سپری سریع خیلی عمر زیرا وداشودشویم، دنیا این با باید روزی کنیم.(و ع

دچ:2سوال شاعران از تخلص نمونه بخوانیدهار کالس در را آنها کامل بیت و کنید انتخاب .یگر

نـــمدیاــــعس نمکونـــرد هــام اسردهــمرگزــیرد نــآن به نامش که نبرندــــت کویی

شز دل در که بشنو حق یا مرغ استغمبـــــنوای خوش چه گفتن دوست به شهریارادل

افبیش کس همه غمت+از دام در غــــکدــــامیهاتفتاد این باداــز پسین روز تا شاد م

توفیـــــجنگرددتا استــــگازدستگیرصائبقـــذبۀ مشکل کشیدن خود پای تعمیر، ل

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

را:1سوال یک هر مفرد و کنید مشخص دارند، جمع نشانۀ که را بنویسید.واژگانی

آزادگانپایان،کشتیبان،پیروان،احزان،دودمان،گلستان،کنعان،

زنححزانایروپیروانپزادهآزادگانآ

.بنویسیدآنهاباقافیههمواژۀسهوکنیدمشخّصراهاقافیهزیر،بیتدر:2سوال

افتدمامقامبرگذریراتورـــــاگافتدمادامبهسعادتاوجمایـــــه

قافیه:واژه هم نمام،رام،های زمام، پدرام، رهام، خام، و...جام، مشام نام، وام، گام، بام، شام،

.بنویسیدراآنارتباطدلیلدارد؟معناییارتباطدرس،هایبیتازکیکدامبازیر،بیت:3سوال

رسیدماهاوجِبهبرآمدچاه،عرـقزغیوربرادرانِمـــرغبهمصرزیزــع

گـ گــدور مــــردون، بر روزی دو نرفـــر یکسدائمـتا نباشـــــاً مخوران غـم دوران، حال د

گاهیالح نیست. یکسان میدنیا نعمت انسان میبه را نعمت انسان از گاهی هیچدهد، فلسفهگیرد. و حکمت بدون خدا کار

نبودحالنیست. یکسان هم )ع( یوسف حضرت زندگی یکبارو گشت،. زندان گرفتار و شد برده مصر به سپس شد، چاه اسیر

شد. مصر حاکم و عزیز و یافت رهایی زندان از بار دیگر

غیب سـر از ای نهِ واقـــف چون نومید! مشو بازیهان پــــرده، اندر مخورباشـــد غـم پنهان، های

دارد.کارهای حکمت باعثکاریخدا و است خیانت ما نظر از میکه باعرنج روزی شاید وثشود، مارحمت شود. ازنعمت

کنیم. قضاوت زود آنها دربارۀ نباید و نیستیم خبر با هستی رازهای
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

اندککماقلیت: گروه جنگرزم:بودن،

کنندهآشناشناسنده:صفتاندشمنخویان:اهرمن

میکجاییآبشخور: آن از نوشیده آب آرامشجایآرامستان:توان محل آسودن،

بر:بوماندگرفتهآراماند:آرمیده سرزمینو

طرفهدوسویه:دوجنگپیکار:

گستردگیپهنافراخنا:کنندهآشناشناسنده: و

ارزشچیزگوهر:گرامیآفریدگارکردگار: با

ارجمند،ثروتمندور:یهماآسیبگزند:

ترسهراس:زنندمیفریادغرند:می

هموارگهواره،گاهواره: زمین دهانکام:مهد،

جنبانبیتپنده: و لرزان آفرینندهکردگار:قرار،

چونچونچونان:شیطاناهریمن،اهرمن: هم آن،

بیشهمحلکنام: وحشی، جانوارن سر:سرزندگی سراسربه

دویدنکردن:پویهفقیردرویش:

انتهاریشه،بن:سویبهزی: ته،

آوازبانگ،ندا:خداوندکردگار:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ابیاتمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

نـــهانوآشــــکارــناســندۀــــــشجهانردگارـکازواهمــــخـــهمـــی

کهخداوندزا جهانبزرگ میآفریننده را جهان آشکار و پنهان و میاست خواهم.شناسد،

نیـــــهمــــهدارتانـنگبـــد،رــــهَزباشدکه یارتانـــه بَود نامـــــی ـک

باشد.هک یاورتان و یار و نامی نیک همیشه و دارد نگه امانتان در آسیب و بدی هر از

نــش ایرانی، که مـــندانی استــست اســـجهن من دستِ زیر سر، به سر تـان

مندانیمین نشست محل و وطن جایگاه، ایران است.که من دست زیر و اختیار در کامل طور به هستی جهان و است

یکـــ شنـــهمه یزدان بــــاسـدالنـــند، از ندارند نیــــکی راسـهـــد،ـــبه

قبیلهدممر و قوم هر در میایران پرستش را یگانه خدای هستند، که وای ندارنـد هراسی پلیدی و بدی از نامی نیک با و کنند

یکدلند.

ویـ که ایران است شودـــــدریغ شـــران و پلنـــــــگان شـــکُـــنام ودـیران

کهیفح حیواناتیااست زندگی محل و برود بین از شود.یران شیر و پلنگ مانند گردد(درنده دشمنان اشغال و زندگی )محل
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نب ایران مــــــچو من تن یبادـــــاشد، زنده بر، و بوم این مبـــــدر تن ادـک

باشدمرزومندآ قرار اگر شود،که نابود نماند.وایران زنده هم نفر حتییک سرزمین این در و برود بین از هم من جود

س به سر کشـــهمه به تن دهیمــر، دشتن به کشور که به آن دهـــــاز یم.ـمن

دهیم.گرا دشمن دست به را کشورمان که است بهتر آن از کنیم، فدا وطن برای را جانمان و شویم کشته همگی ما

ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود

زندگیچند؟نکمیتشبیهمادربهرامیهنچرا:1سوال ندارد. همتایی و است عزیز و بزرگ گرامی، مادر همانند فرزندون

نمی هستی به پا مادر بدون فرزند است. میهن به وابسته نیز مردم زندگی است، مادر به میهن،وابسته بدون نیز ملت گذارد،

خارجی میهنوجود میندارند. آغوش در را خود فرزندان دو هر مادر .کشندو

چیست؟فرزندومادررابطةبودنسویهدوازمنظورشمانظربه:2سوال

میونچ خود مال و جان از فرزند خاطر به و دارد دوست را فرزند مادر، نسبتگذردهم فرزند هم محبتو و مهر مادر به

است. طرفه دو رابطه این بنابراین دارد؛

دارد؟هاییویژگیچههمدلةجامعیک:3سوال

تفاوتعضایا همة با و هستند صدا یک اعضایآن هستند. دل یک دارند، که فکری همفکریهای هم، با یکدل جامعة

میمی ریزی برنامه جامعه پیشرفت برای و میکنند بر قدم پیشرفت سوی به و  دارند.کنند

بدونچ:4سوال چون کنیم؟ پاسداری وطنمان از باید نمیرا متحد و ندارند معنا هم مردم و ملت ناوطن، همچنین شوند؛

باعث وطن در مرج و هرج و زنآرامی در اشوب و مرج و انسانهرج خون ریختن و عزت رفتن بین از و مردم بیدگی گناههای

شود.می

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

.کنیدگووتگفآن،ۀدرباروکنیدانتخاباتّحاد،وهمدلیمحتوایباشعری:1سوال

مبیا هـــتا غمخوار هم یار هم باشـونس باشیمــجســـــانییمـم هم بیمار و فرسوده غم ان

یکدگشب بهر و گردیم هم شمع سوزیمـآید باشیمشودر هم کار در هم پای و دست روز چون

شدوای هـــهم بـــفای فـم هم همـرای جـــهدلدای باشیمــم هم دلدار هم جانان هم ان
پیشهبه یک و رنگ یک و دل یک و شویم تن یک کسریهم بارـــــدر دوش و آریم هم باشیمار هم

نبجدایی زهــرا میرهـــاشد در تا آیدـــای آریبهان باشیمـــــهم هم کار بر هم گرد بر سر م

باشحیات بهـــیکدگر و میـــیم یکدیگر افـخنگهیریمر و خسته گه هم ز همدان باشیم کار

کبه عقل هوشیاری همـــــوقت بهر گردیم مچول باشیمـــــوقت هم سرشار ساغر آید ستی

هرایب برای خندیدن، هم برای مردن، هم برای بودن، فدازنده هم برای سوختن، هم برای دادن، جان هم برای گریستن، م

م هم برای شادابیشدن، و زندگی سر باعث و... شدن کل عقل هم برای گذاشتن، اگرمیرهم بهشود. ملت یک افراد تک تک

صورت ندارد.همین را ملت آن بردن بین از یارای کسی باشند متحد هم با آمده، شعر در که ی
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.کنیدمطرحکالسدرراایرانیاقوامهمدلیوزیستیهمازهایینمونه:2سوال

قومیتشورک داشتن وجود با مختلایران لرهای کرد، ترک، جمله از وف رسوم و آداب و زبان کدام هر که و... بلوچ گیلک، ،

پیروان وجود با همچنین و دارند را خود خاص و.فرهنگ کشور در مختلف مذاهب و قومی،ادیان اختالف هیچ شاهد تاکنون ..

مردمقبیله بود. نخواهد و نبوده مذهبی و اتفاقای وجوددر تمام با ناگوار، کردههای کمک دیگر هم به اند.شان

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.بنویسیدوبیابیدرادرسمتنامالییمهمواژۀده:1سوال

اساللوهج نظام انگیز، شوق مهربانی، یکهای اقوام خویان، اهرمن گزند رخساره، و روی آبشخور، آیین، و گویش و لههه می،

دریغ صدا،

.بنویسیدراآنهانوعووابستههسته،شده،مشخّصاسمیهایگروهدر:2سوال

.گیرندمیجان،مادرگوارایوگرم پرتوِدرفرزندان(الف

پسینهسته پسینوابسته وابسته

الیه((صفت) )مضاف

.اندکردهسپرراتن،وطنبرایهمهایرانیان،مقدّسدفاع  دورانهمین در(ب

پسینهستهپیشینابستهو پسین وابسته وابسته

اشاره( الیه( )صفت )صفت( )مضاف

.بنویسیدرازیرعبارتپیام:3سوال

«.داردمیکامشاندرخویششیرۀجانوپروراندمیراعزیزکانی،خوددامانودلدرکهماندمیگلستانیبهماایران»

درنسانا وجود تمام با آزاده میهای رشد عزیزمان سرزمین ازدامان را غیرت و دوستی وطن دوستی، انسان حس و کنند

می ارث به سرمزینشان برند.پدران

.بنویسیدرانتیههوکنیدبررسیهاواژهمعناییتضادرابطةنظرازرازیرهایبیتوجمله:4سوال

بیدارنرگسودرخوابیتوکهباشدفــحیپیشدرغفلتسَرِنفشه،چوبآخِرکیتا

اربیدخواب

کندرویشمردمبانیمیکواضعــــتوَرکنسِفلهگانـــخواجابنی،میکتکبّرگر

درویشخواجگان–تواضعتکبر

هانــــــجرزدــــــنیوری،ــــمآزاربههانــِکزدــــــــــنبهوهانـــمِنزدبه

کهانمهان

.اندکردهقراریبیآشوبشدرواندآرمیدهآنآرامشبا...

کردهبیاندیدهآرم-آشوبآرامش اند.قراری

خوانیابیاتمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪شعر

جودکیــــــک آزادگانــــــــاز ســـبُتــــــفرملة دو با همزادگانــرون ه

دودکیک با نهیب و رفت.اصیل بیرون کردن بازی برای خود سال و سن هم وستان
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نهیـاــــپ راه در پسرـــــچو آن کــهپویهاد درآمـــمی و سرـــــرد به د

خورد.تیقو زمین به سر با و کرد دویدن به شروع شادی با افتاد راه به

درآمشــــــپای پویه آن دستـاز زِ مُرــــمِهد و شـدل پشتش کستـهرۀ

دید.زا آسب هم کمرش مهرۀ و رفت بین از اشتیاقش و درآمد پا از دویدن و بازی شدت

همدــــــش سه دو آن اوســنفسِ حگــتنال از حــــتر اوـــــــادثة ال

شد.الح بدتر هم او حال از اتفاق این خاطر به او های بازی هم روز و

گفتــــــکآن بود ترین دوست ورا چــــبُدره بـــاهن نهفـــیش تـباید

صمیمیودکیک کنیم.که پنهان چاه یک ته در را او است بهتر گفت: بود، او دوست ترین

آشــــنشتا روز چو راز پشویمــــــنتاکارــــــــود شــــاز رمسارـدرش

اینرایب نشویم.اینکه شرمسار پدرش نزد و بماند پنهان ما راز

کـاندیعاقبت ترین بنــــشمدودکیـــــــــش ایــــاو از یکیـــود شان

دشودکک آنها، بین در اتفاقاً که نگر آینده و دانا اندیش، بود.عاقبت زخمی پسر آن من

همرهانـــــهم»گفت: این در که نــــایصورتانا حال نـــن هانــــماند

می»:کهفتگ او دشمن مرا همه که آنها میاز کار این انهام به متهم مرا میدانند، بدگمان من به نسبت و «شوندکنند

خزی و رفت کــــــپدرش کـــــچدرشــــپتاردـبردار آن کردـــارۀ ار

سوا اتفبه ان برای کودک آن پدر و کرد باخبر ماجرا از را او و رفت پدرش کرد.اقوی پیدا حلی راه

جهر او در دانــکه استـــــوهر چیـــهرــــبایی استـــمه توانایی زش

بهرهرکسه آگاهی و هوشیاری از برکه دارد.شابهدای توانایی کاری هر انهام بر د،

غـــداننِــــدشم که بودـــا جان دوسترــــبهم آن بودـــاز نادان که ت

انسانشمند روح که میدانایی اندوه و غم دچار باشد.را جاهل و نادان که است دوستی از بهتر بسیار کند،
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

باطنیهوشمندی،فراست:آوازطنین: زیرکی

غمگینآزرده،رنجور:پایانبی:کرانبی

گرفتنحالتیتعرض:بستربالش،بالین: خود به اعتراض از

زارینالهشیون: بسترگهواره،مَهد:و

بریده،بریدهمقطع:نیروتوان،رمق: بریده

گورجاییگور،لحد: استاز مرده سر چهرهرخسار:که

رنگنقرهسیمگون: سفید آخرینواپسین:گون،

فقهدانشمندفقیه: صداآواز،فراست:علم

ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود

آهن»لقباوبهنصیرخواجهکالسیهمچرا:1سوال نمیزداد؟«کوه خستگی او بود معتقد سالیرا دوازده اینکه با و شناسد

را روز از نیمی نداشت استادبیشتر محضر در را دیگر نیمی و استاد یک محضر مدر دریدیگری خستگی آثار ولی گذراند

نمی نمایان اش  شود.چهره

.کنیدمقایسهرانصیرخواجهوابوریحاناخالقییهاویژگی:2سوال

مسئلهره پیگیر دو هر داشتند دانش، و علم فراگیری در زیادی همت و پشتکار بودنددو علمی دانستنهای خواستار دو هر ؛

گرفتن یاد آن، خواندن تا بودند وضعیتمسائلاقانهمشتعلم همۀ در و حال همه در یادگیری شرایط.علمی، همه و ها

چیست؟امروز،زندگیدرموفّقیّت،رازشمانظربه:3سوال

دیگران.اشتند تجربیات بردن کار به و تفکر کوشش، و تالش ریزی، برنامه پشتکار، و همت

درچ:4سوال نداشت دوست چون بیاموزد؟ جدیدی مطالب داشت اصرار خود، عمر لحظات آخرین در بیرونی ابوریحان را

او بمیرد. جهالت و مسئلهنادانی انسان که بود بمیرد.ایمعتقد جاهل و نادانسته تا است بهتر بمیرد و بداند را

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

.کنیدبیانراموفّقیّتشهایعلّتاوزبانازوبگذاریدتوسینصیرالدّینخواجهجایبهراخود:1سوال

میبچهسالم، شدم:ها موفق من چرا دونید

وبه بحث و تحقیق و مطالعه خوب، و معتبر استاد چند محضر از استفاده برای کودکی دوران مناسب زمان از استفاده خاطر:

به رسیدن برای دلخواهمناظره سرعتپاسخ مهم، مسائل مورد در کردن بحث و خواندن درس هنگام یافتن آرامش مناسب،

یادگیری شبانزیاد زمان از کامل استفاده و نشدهایم خسته مطالعه، برای روزی ازه استفاده و مطالعه و یادگیری هنگام ن

ر گو و گفت و بحث از قسمتی که مهربان و صبور پدری داشتن میاستادان، انجام او با پیا برای خودم پیرامون به توجه دادم،

پدیده به آفریدهبردن و طبیعی وهای خداشناسی به رسیدن برای هدفمها بسیارخودشناسی، پس بود دانستن خواندن از

گنجینهمی در و میخواندم جای دادم.ام
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.کنیداجراکالسدرنمایشصورتبهرابیرونیابوریحانداستان:2سوال

کنیدابتدا کار کالسیتقسیم هم و دوستان از کدام هر به سپسو بدهید. نقش یک اوهایتان به را شخص گوی و گفت

کنید. اجرا را نمایش گاه آن کنید تمرین بار چند کنید گوشزد

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

معنای:1سوال رابطۀ کلمهنوع تضاد( )ترادف، کنید.ی مشخص را زیر های

ترادفمزیرکیفراست،متضادداناجاهل،

گمنامبلندمتضادفروغبیفروزان، متضادآوازه،

سیمگوننقره گوبحث،مترادففام، و مترادفگفت

.کنیدکاملرازیرجدولنمونه،مانند:2سوال

بنشخصشمارنوعزمانفعل

شنیدشخصاولمفردسادهشتهگذشنیدم

خندیدشخصاولجمعاستمراریماضیگذشتهخندیدیممی

گفتشخصسومجمعنقلیماضیگذشتهاندگفته

پرسشخصدومجمعالتزامیماضیحالبپرسید

نویسشخصسوممفردمستمرمضارعحالنویسدمیدارد

.بنویسیدراآندلیلدارد؟بیشتریمعناییارتباطدرس،قسمتکدامبازیرجملۀ:3سوال

«.ننشیندطلبپایازنیاورد،دستبهبلندایپایهتاهمتبلندانسانِ»

میرچهه عالقهبیشتر و عشق میآموخت بیشتر اندوزی دانش به بهاش میتشنهشد. ساعتای که خشکمانست بیابانی در ها

می آب به سپس و است مانده فرزوان خورشید نور زیر میو آن از هرچه ولی تشنهرسد گویی مینوشد شود.تر

کنید.رایهآ:4سوال مشخص را عبارت هر های

روزلف(ا وجودهر مدرخت بارتر پر شد.ینصیرالدین،

وجودشبیه:ت درخت

.راندندمیزبانبررااونامصدایکهمهب(

شدنکنایه: مشهور از کنایه راندن زبان بر
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

دیدکنارهافق: انتهای آسمان، پیمانبدعهد:بدهای

ایرانیلقبدستان:پرسشگرپرسان: پهلوان جهان رستم، پدر زال،

موسیقییکیدف: آالت جهتسو:از

میکبزرگرودط:ش دریا به باورباورباور:فوقریزده قابل غیر نکردنی،

هموارگهواره،مهد:بندطناب،کمند: زمین

ناگهانیحملههجوم:مشهورآور:نام حملۀ یورش، کردن،

افزونغلبهغالب:بلندیتپهتل: بسیار، چیره، کننده،

شدنتصویرتجسم: جسم دارای رواحروایتروایی:ذهنی، رونق، کنندگی،

مساجدرآمدگیبگنبد:مشهوردار،نامآور:نام و معابد باالی

رشکمروت،حمیت:ضعیفرنجور،زار: غیرت، جوانمردی،

آزمودهخردمند،کاردان: مذهب،طریقه،سیرت:کار خوروش، و خلق

قدمهمراه،:مالزم ثابت وقارسنگین،گران:نوکر،

کردنازکردن:عزل برکنار زیادجارغوغا:شغل جنجال و

یاغیعاصی،کش:سر بیدادگرظالم،انصاف:بینافرمانی، ستمکار،

شعرایبامعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ دت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪یگرآرشی

بود نابرابر جنگی بود/جنگ، باور فوق جنگی خونیهاکیسه/جنگ، و خاکی می/ی جدا را مرزی کردخط

آنگج بود./ باوری قابل غیر جنگ جنگ، بود/ ناعادالنه جنگی کیسهتحمیلی، کشورن مرزی خط آلود، خون و خاک از پر های

می مشخص و جدا دشمن از را کرد.ما

انصاف بی عهدِ بد خود/دشمنِ امان بی هجوم می/با جا جابه را کردمرزها

حملهشمند با / ظالم شکن میعهد پیشروی گاه شکست و پیروزی اثر در / خود پی در پی و ناگهانی عقبهای گاه و کرد

نشستمی

باروت و آتش میان جامی/ از هر طرف، هر از سرکش/وزید و وحشی ترکش/تیرهای و خمپاره و موشک

مییرهایت پرتاب ما سمت به باروت و گلوله و آتش میان از و جا همه از ترکش و خمپاره موشک، خطرناک، و شد.کشنده

تانک با جهان نصف طرف، راهآن در آتشین جنگ،/ های سالح تنها طرف بوداین خوردهخانه/ایمان خون و خاک مهدد/های

بود دلیران و سویردشیران جنگیآن ادوات و وسایل با جهان کشورهای نصف ایدرانمجهزمرز، به حمله درآماده و هسدتند

مانده تنها ایران مردم طرف بود.این خدا به ایمان تنها آنها مبارزه و جنگی سالح و واند ویدران جنگ اثر بر که هایی خانه در /

بودند شده داشتند.مردانشیرخونین قرار شجاع
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خرمشهر شهر خونین، خویش/شهر آفتاب غروب می/در افق چشم در تانک/دوختچشم دهدان میدر چندان/سدوختهدا در

انگیز هراس حالی

شخشهر خونین شهیدان، و مجروحان خونریزی شدت از که هنگدارمشهر در بود آفتداده غدروب نگداهم هدا دسدت دور بده ب

درمی شعلهکرد. تانکمیان کشنده و سوزان میهای دشمن میهای بین از و انگیزی.رفتسوخت وحشت حال چنان در

سنگرها سوی آن از می/شهر صدا را مردان آور/ زد:شیر نام مردان ای نامتان/آی! همیشه پیروزای

میشهر فرا خویش سوی به را جنگی دلیر مردان سنگرها طرف آن همیشهخواند./از که کسانی ای معروف/ و نامدار مردان ای

است سرافراز و جاودان یادتان و .نام

امروزمگبی است/ان تاریخ تکرار از سو/فصلی هر از دشمن، بماند شد.خانه/ گر خواهد تنگ ازبدونهامان بخشی امروز، شک

شد. خواهد تنگ و کوچک ما وطن بماند، باقی ما کشور و سرزمین در دشمن اگر است، شدن تکرار حال در تاریخ

تاریخ دفتر در شد/ناممان خواهد رنگ کم و بیکوچک بسیار تاریخ دفتر در شجاع ایرانیان ما کمنام و شد.ارزش خواهد رنگ

جوشید آزادگان سنگر میان شد/خون خروشان موج یک جست/مثل بیرون موج این دامن از رسسدت/کودکی آرزوهدا کمند /از

د چشم در او بودچشم نارنجک/شمن دست در او دست

رگنخو در آمدغیرت جوش به آزاده ایرانیان ناگهانهای کردند. حرکت خروشی پر موج مثل و شدند خشمگین همه یدکو

موج میان از حدالکودک در و کدرد رها مادی آرزوهای طناب از را خودش و آمد بیرون ایرانی رزمندگان خروش پر کدههای ی

در دچشم دشمن بود.وختهچشمان دستش در هم نارنجکی و بود

بود نابرابر جنگی بود/جنگ، باور فوق جنگی آمد/جنگ، خاکریز روی به تنها، کدودک/کودک عکدک قداب چشم، هزاران صد

بود./نگجشد باوری قابل غیر جنگ جنگ، بود/ ناعادالنه جنگی خداکتحمیلی، باالی به فهمیده( تنها)حسین آمدد،ودک کریز

بودند. دوخته او به چشم نفر صدها

سرگردان و گیج دشمن، پرسان:چشم/خط آن و این از کودک؟»/ ها این سدرگردانکیست و گیج دشمن حملۀ و مرزی خط

می یکدیگر از خود چشمان با و بود اینشده که کیست؟پرسیدند کودک

می چه میدان؟!او این از اینجا؟!/خواهد است جانبازی اینجدا؟!/صحنه است بازی زمین امدا/ یا کدوردل، دلدشدشدمنان در

نمی را ایمان خیز/دیدندخورشید آتش نمی«دستان»تیغ نمی/دیدندرا را آتدش و خشم نگاهش تیدر/دیدندددر کمدانش بدر

نمی«آرش» خونِ/ دیدندرا رگش نمی«سیاوش»در دیدندرا

میاو چه جنگ میدان این کودکان؟!از بازی زمین یا است باختن جان و جنگ میدان جا، این کدهدشمناناماخواهد؟ ندادان

ایمان معنویتنور نمیو او قلب در نمیرا دسدتش در را پهلدوان دسدتان آتشدین شمشیر ودیدند خشدم او نگداه در و دیدندد

نمی را دستانناراحتی میان نارجنک نمیدیدند، بود، )آرش( تیر و کمنان مثل که را پهلدواناو سدیاوش، پداک خدون و دیدند

در که را ایران غیرتهایگرنامی نمیاوبا بود، دیدند.جاری

خورد را خود بغض ما کرد/کودک دشمن چشمان در گفدت:با/چشم روشدن و صاف دشدمن!»/صدایی ای حسدینآی، مدن

زمینم ایران تانک/کوچک با تنه کمینمیک در آهنینم/هاتان کوهی خودقکودک«.مثل ناراحتی و غم فهمیده حسین ما، صه
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س شد، خیره آنها به دشمن مقابل در و نشاند فرو ورا رسا صدایی با گفت:پک کوچکی»آشکار حسین من که بدان دشمن، ای

تانک کمین در تنهایی به و ایرانم سرزمین هستاز شما پیکر غول منهای هستم.م. آهنین و محکم مقاوم، کوه چون هم

کرد وا پر تکبیر، کرد/ناگهان غوغا باروت، و آتش میان نارنجک/در جنک از تانک/کودکی دهان افتاد...در اهللها فریاد ناگهان

در کودکیاکبر کرد. پا به خروشی و غوغا گلوله و آتش میان در و شد انداز طنین جنگ، بدودمیدان نارنجدک مثدل که شجاع

تانک مقابل در را انداخت.خودش دشمن های

دیگرلحظه تانک/ای تمام تنهااز از/ها، خاموشتسلی دست/خاکسترِ روی دشتماند تانکهای همه آن از بعد، لحظه هدایچند

تپه تنها ماند.دشمن، باقی دشت میان در خاموش خاکستر از ای

می دسف شوق، از می/زدآسمان کف خرمشهر، آمد/زدشظ هوش به یکباره کرد/شهر، وا را آلوده اشک گنبددی/چشم فراز بر

کرد/زیبا تماشا را خود انگدارمپرچم و بدود خروش و جوش در شوق از خرمشهر رود کرد، پا به سرور و جشن شادی، از حیط

می شهرکف چشمزد. آمد خود به بزرگ واقعه این از بدهپک را ایدران پدرچم زیبدا گنبدی بلندای بر کرد باز را اشکبارش های

نشست. تماشا

ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود

شهیدک:1سوال به اشاره درس، از قسمت فهمیده»دام د؟ردا«حسین

می چه او کودک؟!/ این میدان؟!کیست این از خواهد

آیکودک آی گفت: روشن و صاف صدایی با کرد/ دشمن چشمان در چشم خورد/ را خود بغض کوچکما حسین من دشمن،

کو هستم، زمین ایران تانکزایکدکوچک دهان در نارنجک/ افتاد.جنک  ها

.دهیدتوضیح«راهدرآتشینهایکتانباجهان،نصفطرفآن»شعرمصراعایندربارة:2سوال

قدرتنظورم از نیمی بلکه نبود، تنها عراق ارتش که است واین بودند او پشتیبان و همراه جهان کشورهای و دنیا بزرگ های

کش این به سالحی نوع میهر سالحور از ودادند شیمیایی تانکهای تا گرفته امامیکروبی مجهز. هواپیماهای و مقابلها در

م خدا به امید و خودش نیروهای به فقط بود.ایران تکی

دارد؟وجود(میهنمامِبازیستیهم)هفتمدرسودرساینبینهاییشباهتچه:3والس

کشره به دقیق نگاهی باید هرکک که این و هستند دوستی وطن به مربوط و پایداری ادبیات به مربوط ودو باشد داشته ورش

فر و مادر رابطۀ چون رابطههم وزندی باشند داشته احساس پر و عاشقانه رابطهای فرزندی و مادر رابطه چون وهم عاشقانه ای

نکنند. دریغ و... مال و جان بذل از همدیگر برای و باشند داشته احساس  پر

میش:4سوال چه بودید جنگ زمان در اگر دشمنما با رزمندگان کنار در شاید است. دشوار سوال این به پاسخ کردید؟

شهیدمی مانند هم، شاید و میجنگیدم خود به نارنجک بفهمیده عزیزم سرزمین از دفاع برای و میبستم تانک زیر رفتم.ه

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

برایره.کنیدگووگفتفهمیدهحسینونگیرکماآرشهایشباهتدربارة:1سوال بودند، سرافراز و ایرانی عزیز، بیروندو

پ دشمن سرزمینراندن عاشق دادند، دست از را خود جان سرزمینشان خاک از ازلید باید که فهماندند ما به بودند، شان
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آرمان و کنیم.سرزمین دفاع ملت های

.کنیداجراکالسدرنقّالی،صورتبهرادرسمتنگروه،اعضایکمکبه:2سوال

تصاویریقسیمت بگیرد. عهده بر را کاری کک هر و کنید صحنهکار خواندناز با همزمان و کنید تهیه جنگ بههای شعر

دهید. نمایش نیز را تصاویر نقالی، صورت

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.بنویسیدراآنهاصحیحشکلوبیابیدراامالیینادرستهایواژهزیر،هایمصراعدر:1سوال

اغوغغوقا.کردغوقاباروت،وآتشمیاندر/ واکردپرتکبیرناگهان(الف

سالحصالح.بوددلیرانوشیرانمهد/خوردهخونوخاکهایخانه/بودایمانجنگ،صالحتنهاطرفاین(ب

مهجوحجوم.ردکمیجابهجارامرزها/خودامانبیحجومبا/انصافبیعهدبددشمن(پ

(.شودانتخابمورددو).بنویسیدبنددودرراآنهاچکیدةدارد؟اشارهداستانکدامبهزیرهایبیتازیکهر:2سوال

خچون آن کهف، اصحاب زادسگ پدددمشدررس در بیدددددالزم ردباردآن

دارد.اشاره کهف اصحاب قرآنی داستان به تلمیح و

عدهاصحاب اکهف حکمرانی زمان در که بودند مسیحی ترکیۀای در افسوس شهر در دقیانوس نام با باستان روم مپراتوری

می زندگی دربامروزی و اشراف از بود چوپان که آنان از یکی جز همگی و نگهکردند مخفی را خود دین و بودند اریان

داشتند.می

بهآنها خود سگ همراه کردند، دریافت خداوند از که الهامی اساس بر قرآن گفته به و شده خسته روزگار جبر از سرانجام

در برغاری چونوستایی رفتند. کنونی مریوان نزدیک رقیم نام رسیدنده غار سیصدبه حدود پک ربود در را ایشان خواب

و رفتند خواب به نخفتهسال بیش ساعتی چند که پنداشتند خود برخاستند چون سال سیصد از چوبعد رفتندناند. شهر به

سرانجام یافتند. دگرگون را چیز غهمه فراز بر مردم و نشد یافت آنها از اثری دیگر و بازگشتند غار مسجدیبه آنها برای ار

ساختند.

چشدددتیبزد بر اسفدددر جهدددسیندیارددددم نامداردددشد آن پیش هان

رستماشاره و اسفندیار نبرد دارد.به

رستم و ایرانی شاهزاده اسدت.اسفندیار، ایراندی نامددار پهلدوان اسدفندنیدز کده نددارد قصدد ایدران جانشدینیشداه بده را یار

از کند. انتخاب راخود ندامی پهلدوان دو ایدن بدین جندگ آتدش دلیدل همدین بده نددارد، رسدتم از خوشدی دل هدم سو آن

می درروشن میکندد. موفدق رسدتم نده تدن بده تدن میجندگ اسدفندیار نده و درآورد پدای از را اسدفندیار کده توانددشدود

ر تداعلیه کندد. کاری مدیستم سدیمر  ندزد رسدتم میاینکده سدیمر  و یعندیرود اسدت، تدن رویدین اسدفندیار کده گویدد

نمی اثر وی در شمشیری یا تیری سدیمر همدهکند.هیچ او. چشدم جدز بده اسدت ضدربه ضدد او بددن کدهمیجدای گویدد

اسدددفندیار آب در رفدددتن فدددرو هنگدددام امدددا داد شدددو و شسدددت زنددددگی چشدددمۀ در را اسدددفندیار باسدددتان، ایدددران پیدددامبر زرتشدددت

بسدت را خود آسدیبچشمان گزندد از چشدمانش رسدتمو نماندد. مصدون جندگها در اسدفندیار، ضدعف همدین اسداس بدر

داد. شکست را او و زد اسفندیار چشم به را تیر او، با

.بنویسیدبنددودرزیر،سرودةازراخوددریافتودرک:3سوال

گنبدیفرازبر/واکردراآلودهاشکچشم/ آمدهوشبهیکبارهشهر/ زدیمکفخرّمشهر،شطّ/ زدمیدفشوق،ازسمانآ»

بیرونا«کردتماشاراخودپرچم/زیبا حماسه به استوار آهنگی با سروده اینین از و دارد اشاره خرمشهر از دشمن راندن
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میاتفاق دف زیاد عالقه و شوق خاطر به آسمان باارزش، و کفمهم ناشدنی وصف شادی با خرمشهر رود زدن دف این با و زد

بهمی یکباره خرمشهر و وزد آمد تالشهوش با و کرد باز را خود اشک از پر چشمان و یافت رهایی بندگی و اسارت از

زمان)ع امام سربازان همچون حقیقتاً که ایرانی هستسربازان پرچمج( فرازند بر را عزیز، ایران کشورمان، زیبای رنگ سه

می تماشا را آن خرمشهر، و افراشتند بر زیبا کرد.گنبدی

دالوریسرودهاین شجاعتبیان استواریها، شادیها، و خرمشهریها ویژه به ایران مردم همه سرشار پدیدههای تمام و هایها

می بیان را نابرابرکنآن جنگی در که فهمیدهد حسین و فهمیده ایرانحسین از دفاع برای کمانگیر آرش همچون زیادی های

را خود جانهای عاشقانه و جانانه و خواستند پا به ایرانی ازو وجبی فداکاری و ایثار این پاس به تا کردند فدا کشورشان برای

نیفتد. دشمن دست به ایران خاک

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪کایتحمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.دادویبهخسیکعملیوکردعسزلشریف،عملیازراکاردانانازیکیاسکندر،

وسکندرا به پایین سطح و ارزش کم کاری و کرده برکنار مهم و ارزش با کار از را خود بلد کار عوامل از سپرد.یکی ی

را؟خویشعملبینیمیچگونه:گفتاسکندردرآمد؛اسکندربرمردآنروزی

اسکندروزیر دید. را اسکند مرد میگفتآن گونه را خود کار بینی؟:

.گرددشریفوبزرگمرد،بهعمل،بلکهگردد،شریفوبزرگعمل،بهمردنه!باددرازاتزندگانی:گفت

مردگفت: باشد! طوالنی شما نمیعمر بزرگ کار انجام نبا ارزش و میمیشود بزرگ مرد با کار بلکه مییابد، ارزش و یابد.شود

.دادوبایدمیسیرتینیکوهست،کهعملهردرپک

گرفت.پک کار به را انصاف و مناسب و خوب روش باید کاری، هر در
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

جزاال: شناسندهعارف:به دانا،

خانوادهعیال: دورهعهد:همسر، پیمان،

نایابیقحطی:خواهشگریشفاعت: سالی، خشک

رتبهجاه: درجه، منزلت، میمینازند:مقام، افتخار کنندنازد،

عبادتصومعه:پیشگاهدرگاه: محل دیر، عبادتگاه،

آفریدهمخلوق:لباسجامه:

یافتهمقرب: منزلت و قرب که کسی نمینیاسودمی:نزدیکان، کردماستراحت

شیطانابلیس:آزردهرنجه:

راهزنطرار: آراممقر:دزد، و قرار جای قرارگاه،

چیزسالله: هر خالصه شجاعتزهره:برگزیده، جرئت،

وارونهباژگونه:دالوررشید: واژگونه،

مینردبانمعارج: باال آن وسیله به آنچه اندخوابیدهاند:خفتهروندها،

عبارت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی متن مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

.نبودچراغوبپیچندآندررااوکهنبودجامهچندانپدرشخانۀدرآمد،وجوددررابعهکهشبآناستنقل

کرده اندازهروایت به لباس پدرش خانۀ در آمد، دنیا به رابعه که شبی آن دراند چراغی هیچ و دهند قرار آن در را او که نبود ای

کنند. روشن را آن که نبود خانه

فالنبخواهروغنچراغیوروهمسایهفالنبه نزد بگیر.به قرض چراغ( )سوخت روغن او از چراغ یک اندازه به و برو همسایه

شدند متفرق خواهران و شد پیدا عظیم قحطی بصره سههدر ههر و آمهد وجهود بهه بزرگی نایابی و سالی خشک بصره شهر در

رفتند. و شدند پراکنده رابعه خواهر

فروخت..بفروختدرمچندبهرااو نقره سکه چند به را او

می کار مشقت، و رنج به را او خواجه میفرمود.آن دستور او به را دشوار و سخت کارهای انجام رابعه داد.ارباب

خاک بر میروی تو رضای اال نیست، غم هیچ همه این از مرا گفت: و نه؟نهاد یا هستی راضی که بدانم تا «باید

با خداوند به و )سجده( گذاشت زمین روی بر را مگهرصورتش نیسهتم، ناراحهت سهختی همهه ایهن از گفهت: نیهاز و راز حالت

نه. یا هستی خشنود من از آیا بدانم باید پس تو، خشنودی

مینازندتوبهآسمانمقربانکهچنانبود؛خواهدجاهیتفردامخور،غم»کهشنیدآوازی کهه شنید غمگهینصدایی گفهت:

که داشت خواهی مقامی چنان آینده در مینباش، افتخار تو به الهی درگاه نزدیکان و فرشتگان کنند.تمام

می.بودیپایبرروزتاوکردینمازشبهمهوداشتیروزهدایم روزه میپیوسته نماز به شب هر و درگرفت صبح تا و ایستاد
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بود. عبادت حال

درآمد. خواب از خواجه شد.شبی بیدار خواب از خواجه شب یک

.تودرگاهخدمتدرمنچشمروشناییوتوستفرمانموافقتدرمندلهوایکهدانیمیتو!الهی

چشم نور و توست دستور و فرمان از کردن اطاعت و همراهی در من قلبی میل و آرزو که باخبری و آگاه تو درخدایا! مهن های

توست. درگاه و آستان خدمت

دیهرآنازتهو،خهدمتبهه.ایکردهمخلوقدستزیرمراتواما.نیاسودمیخدمتتازساعتیکاستی،مندستبهکاراگر

بیآیممی و آسوده تو درگاه خدمت از هم لحظه یک حتی بود، من دست در کارها این اختیار و اراده نمیاگر توخیال اما شدم،

آفریده غالم و زیردست تومرا عبادت و نیایش و خدمت به دیر علت همین به میای  شوم.حاضر

اسهت.استسپردهدلمابهتااستسالچنداوکهمداررنجهراخود!مردای سال چند او زیرا نده، سختی خود به مرد! ای

است. داده ما به را دلش که

کههگردد؟اوچادرگِردکهبودآنزَهرۀکیرادزد.گردداوگردکهنداردزهرهابلیس ندارد جرئت نزدیهکشیطان او اطهراف

صدمه و میشود چگونه دزد برساند. او به برساند؟ای آسیب او به و شود نزدیک او به تواند

دزد،.استبیداردیگردوستاست،خفتهدوستیکاگرکه!طرارایمرنجانراخودتو ای نده آزار را خود یهکتو اگهر زیهرا

بسیار دوست است، خواب در خدا( خوب )بنده اوست.دوست مراقب و است بیدار )خداوند( او ارزش با

ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود

کهخوابید؟دلتنگاوتولّدشبرابعه،پدرچرا:1سوال داشتند زیادی لباس خانه در نه آنها اما بود آمده دنیا به دخترش زیرا

کند. پیدا چراغ برای روغنی بود توانسته نه و بپیچیند آن در را  او

کرد؟انتخابدرساینبرایتوانمیدیگریهایعنوانچه:2سوال

و رابعه زن، مقام امت، شفیع متوکل، انسان کامل، زن خدا، با و...زن مقرب زن پاکدامن، زن طرار،

بود؟چهرابعهاخالقیهایویژگیترینمهم:3سوال

نعمت شکرگزار خدا، به توکل خدا، رضای به بودن پاکدامنراضی و پارسا خدا، مقابل در فروتنی بودن، خدا های

می:4سوال اینکهچکونه یعنی خدا؛ به ایمان و توکل با بود؟ کاملی انسان همراهتوان خود با کار همه و حال همه در را خدا

داد انجام او رضایت برای را کاری هر و ن.کردن

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

در.کنیدگووگفتمقدّس،دفاعواسالمیانقالبدرایرانیزنانفداکاریازهایینمونهدربارۀ:1سوال چه ایرانی زنان

حیدرپور، فرنگیس مانند: زنانی برداشتند. قدم مردان با همگام و همراه مقدس، دفاع دوران در چه و و شیردلفوزیهانقالب

واعظیطیبه

.کنیدتحقیقفردوسی،ۀشاهنامبزرگزنانازیکیدربارۀ:2سوال

و دارد کوتاه حضوری شاهنامه در که این با چاالک و دلربا آفریدِ گرد است. ایران ملی حماسه زن شیر نخستین آفرید گرد
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می هم میشکست را وی است. شاهنامه زنان گیراترین از یکی و است برجسته بسیار شهرنازخورد، و ارنواز فرانک، مانند توان

دانست. ایرانی اصیل زن مینمونۀ نامدر به دژی توران و ایران مرز سفید»ان حکمرانی«دژ آن بر گردآفرید پدر گژدهم که بود

میمی شروع سپید دژ به سهراب رسیدن از گردآفرید داستان وکرد. شد رو روبه هژبر با رسید سفید دژ به سهراب وقتی شود.

هژیره سهراب سپید، دژ سربازان ناباوری کمال در و داد شکست را خودهژبر سپاه درون به و گرفت اسارت به را او و نکشت را

لباس او، ارشد دختر آفرید گرد داشت، نوجوان پسر یک و بود سالخورده پیرمردی گژدهم سپید دژ فرمانده که آنجا از فرستاد،

متوجه آفرید گرد گردآفرید، و سهراب رویارویی از پس طلبید. نبرد به را او سهراب کرد. تن بر بانظامی مقابله توان شد

ضربه با و رسید او به سهراب راه در که گرفت فرار به تصمیم رو این از ندارد را راسهراب او چهره که گردآفرید خود کاله آی

به دست دید تسلیم و خورده شکست را خود که گردآفرید است. زیباروی دختری او شد متوجه و برداشت بود، کرده پنها

سهرا به و زد وعدهنیرنگ سمتب به او با و کرد قبول را پیشنهادش بود، شده گردآفرید شیفته که سهراب داد. دروغین های

از را سهراب و بست سهراب روی بر را دروازه و تاخت دژ داخل به زیرکی با گردآفرید راه میانه در شد. روانه سپید دژ دروازه

داشت. حذر بر رستم با نبرد و ایران به حمله نتیجه

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

روند؟نمیکاربهجمعنشانۀکدامبازیرواژگانازیکهر:1سوال

جمع نشانه

واژه
اناتها

مخلوقاتهامخلوقمخلوق

طرارانطرارهاطرار

ظالمانهاظالمظالم

نظراتنظرهانظر

غریبانهاغریبغریب

واژۀ:2سوال درس، متن به توجه دارد؟«دوست»با اشاره چه به زیر، جمله در

یک» است،دوستاگر اسدوستخفته بیدار ازلی)خداوند(«.تدیگر معشوق دوم: دوست خدا)رابعه( بنده اول: دوست

.کنیدپرمناسبکلماتباراخالیجاهای:3سوال

می-2 را شعر می-3سرود.او را شعری داشتی می-4سرودیتو شعر داشتی خواندیتو

اندیشیدنف₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ برای ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪رصتی

است؟چ:1سوال شده معرفی مقاومت سال هشت نماد خرمشهر را

سالحرازی ترین ساده به دخرمشهر مقابل در لحظه آخرین تا دفاع وهای مال و جان با یک هر مردم و کرد مقاومت شمن

کردند دفاع شهر از خود .ناموس

چیست؟د:2سوال زیر جمله از شما ریافت

نخل» خاکستر میان از وار ققنوس خدا، مردان حقیقی نیمحیات آورد.های بر سر «سوخته،

نمیندگیز بین از گاه هیچ و است تولد دارای همیشه خدا مردان هستند.واقعی دیگران فکر به پیوسته و رود
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

چیزیسودشمردن:غنیمت از نتیجهپیامد:کردناستفاده،بردن

کوچکخوار،قیر:حفرمانرواحاکم،امیر:

نترسمدار:اندیشهمستخدمخدمتگزار،خادم:

بقابهشت،خلد: شودردوشود:دفعدوام،

روشقخلسیرت:ناخوشایندناگوار: خو، و

برایبهر:ازبزرگکیسهتوبره:

غروربزرگیتکبر: گلزارباغ،روضه:نمودن،

عظمتباشکوه،وهمند:شکآرزومندمشتاق: با

خوشبختیسعادت:چهرهسیما:

عبارت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی متن مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

.هستندآنشنیدنمشتاقپیوستهپاك،هایجانواستبشریتاریخفرهنگیجغرافیایازفراترایشان،کالمدلنشینطنین

گستردهیامپ بسیار پیامبر)ص(، سخنان انگیز دل و زیبا آهنگ فرو محدوده از فراتر و وجودهنگتر و است بشری تاریخ های

انسان همتمام پاك، مندهای عالقه همیشه و پیامواره آن است.شنیدن ناب سخنان و ها

نیازمندبدان،خودشکوهمندیوشکوفاییوتازگیبرایهموارهانسانیّت،کهاستآبشخوریوگنجینه(،ص)پیامبرپیام

سخنایامپ.است و سرچشمهها و ارزش با گنج چون هم پیامبر)ص( انسانن که است برایای همواره درستکار و صالح های

شکوه و بزرگی شادابی، هستند.تازگی، نیازمند آنها به خود

دارایی و ظاهر سیمای به متعال خداوند ابوذر، گفتهای و نمیها دلهایتان بهه بلکهه مینگرد؛ کردارتهان و ابهوذر یا.نگهردهها

نمیخداوند توجه شما سخنان و اموال و ظاهری چهره و زیبایی به مرتبه توجهبلند قلبتان باطن و رفتار و اعمال به بلکه کند،

کند.می

یا.بمهانیامهاندرآنناگوارپیامدهایازتادانمنمیبگوشود،پرسیدهتوازنداری،علمآنبهکهچیزیدربارۀاگرابوذر،ای

شناخ و علم که چیزی دربارۀ اگر نمهیابوذز، را آن پاسهخ کهه بگهو شهود، پرسش تو از نداری حهواد ت و اتفاقهات از تها دانم

اما در آن باشی.ناخوشایند آسوده و ن

ای.دارددوسهتراگیهرآسانورویگشادهتعالی،خدایکهباشخندانورویگشاده.بگویسخننیاز،اندازۀبهابوذر،ای

زیرا باش. شاداب و خندان همیشه و بزن حرف خود، نیاز اندازه به و نگو را نادرست و بیهوده سخنان مرتبهه،ابوذر، بلند خدای

دارد. دوست را گذشت با و خندان انسان

مومنهان،مثهل.شهوندرنجورویابندآگاهیهااندامهمۀرسد،رنجیرااندامیکچوناست؛تنیکچونجملهمؤمنان،مَثَل

رنجی و آسیب اندام از یکی به وقتی است، بدن یک اندام مثل اندامهمگی تمام میبرسد خبهر با ناراحهتها و رنجهور و شهوند

شوند.می
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ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود

جملۀم:1سوال از دل»نظور به میخداوند کردارتان و داردخ؟چیست«نگردها خبر کارها همۀ از نیتدا بزرگ خدای برای و

ن در اما دارند خوبی ظاهر که کارهایی بسا چه کار، ظاهر نه است مهم بسیار بندگان عمل فقو نیستند. خدا برای طیت

خداست. برای  ظاهرشان

.دهیدتوضیحراآنهایشباهتوکنیدمقایسه(زندگانیآداب)پنجمدرسبارادرساین:2سوال

میدر هم به شبیه و مشترك موارد از و دارند اشاره زندگی مهم آداب و عادات از برخی به دو کرد:هر اشاره زیر موارد به توان

بودن1 سخن کم و رویی گشاده رنج2( و مشکالت در همنوع به کمک ها(

خوب3 نشین هم انتخاب نزن4 ( حرف نداری، علم که چیزی دربارۀ ).

دارد؟ارتباطدرس،بخشکدامبازیربیت:3سوال

تالهههکم سخن انسان، نفس در خههاست مکنههو ناقص گفتار، به را ود

نمییا بگو شود، پرسیده تو از نداری، علم آن به که چیزی دربارۀ اگر ایابوذر، بمانی. امان در آن ناگوار پیامدهای از تا دانم

بگو. سخن نیاز اندازۀ به ابوذر،

خوشتا:4سوال بیشتر درس قسمت کدام بردید؟ز لذت و آمد پرسیدهیاان تو از نداری، علم آن به که چیزی دربارۀ اگر ابوذر،

نمی بگو بمانیشود، امان در آن ناگوار پیامدهای از تا دانم

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

بهتدارد؟بیشتریکاربردمدرسه،دررفتارهاکداماید،خواندهدرسایندرکهایپسندیدهرفتارهایاز:1سوال کردن وجه

می تأثیر ما رفتار در آنها رفتار که خوب دوستان انتخاب و افراد حرفباطن خوب زدن، حرف کم زدن، حرف سنجیده و گذارد

ا همزدن، به کمک گناه، و بد کار از رهایی کردن، قهر رویی، گشاده خوب، دوستان و نشین هم بیمارینتخاب در ونوع ها

مشکالت

.کندعرضهکالسبهمناسبحکایتییاخاطرهداستان،درس،رفتاریهایموضوعازیکیبرایگروههر:2سوال

ازوضوعم بیابید. حکایتی یا داستان شده، انتخاب موضوع اساس بر و کنید انتخاب را کنیدبزرگخود یادداشت و بپرسید ترها

موضوع به مربوط داستانی خودتان یا بنویسید.و شده مطرح های

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.بنویسیدوبیابیددرسمتندررازیرهایواژهمترادف:1سوال

سعادتخوشبختی

آوازطنین

شمردنغنیمتبردنبهره

مرتبهبلندمتعال

مشتاقآرزومند

دانشلمع



گاماهنمایر به خوانداریگام |فارسی رحمتپ:21رسدنهم آور یام

.کنیدکاملرازیرجدولنمونه،مانند:2سوال

مصدر

نقلیماضیالتزامیماضیبعیدماضیمستمرماضیاستمراریماضیسادهماضی

شخصاول

مفرد

شخصدوم

مفرد

شخصسوم

مفرد

شخصاول

جمع

شخصدوم

جمع

شخصسوم

جمع

اندخواندهباشیدخواندهبودمندهاخوخواندمیداشتخواندیمیخواندمخواندن

اندگفتهباشیدگفتهبودیمگفتهگفتمیداشتگفتیمیگفتمگفتن

ایدشنیدهباشیدشنیدهبودیمشنیدهشنیدمیداشتشنیدیمیشنیدمشنیدن

ایددیدهباشیددیدهبودیمدیدهدیدمیداشتدیدیمیدیدمدیدن

ایدگرفتهباشیدگرفتهبودیمگرفتهگرفتمیداشتگرفتیمیگرفتمگرفتن

اندآوردهباشیدآوردهبودیمآوردهآوردمیداشتآوردیمیآوردمآوردن

.بنویسیدبنددوباره،ایندراست،پسندیدهتنهاییاوقاتگاهیمتن،بهتوجهبا:3سوال

بهب نشین هم و دوست بدتأثیر نشین هم اگر و است بهتر تنهایی از باشد داشته خوب نشین هم انسان اگر که دارد اشاره د

از تنهایی باشد است.داشته بهتر باشد تنها باشد، داشته بدی نشین هم انسان اگر پس است. بهتر نشین، هم آن

سلمانعبارتعنیم₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ سیرت حکایت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

کهاه،تهوبرۀایهن:گفهترسید،ویبهخادمیوقتیکهنمودمیحقیرچنانرُعایامیاندر.بودامیرلشکریبرفارسیسلمان

.بَرسلمانلشکرگاهبهوبردار

درلمانس بود. لشکری فرماندۀ و امیر میفارسی نشان حقیر و کوچک را خود چنان آن مردم خادممیان یک وقت یک که داد

گفت: رسید، او ب»به کیسۀ سلماین لشکرگاه به و بردار را کاه ببر.زرگ «ان

رسید،.افتادویقدم  دروبترسیدخادمآن.استامیر:گفتندمردمرسید،لشکرگاهبهچون لشکرگاه به اووقتی به مردم

ا همان فرد، آن ترسگفتند: خادم آن است. افتاد.میر سلمان پای و دست به و ید

.مداراندیشههیچتو،بهر ازنهکردم،خودمبرایازراکاراینوَجه،سهبه:گفتسلمان

نباش(سلمان )نارحت نترس هیچ تو، برای نه دادم، انجام خودم برای را کار این دلیل، سه به گفت:

.باشمآمدهبیرونرعیت،حفظعُهدۀازآنکهسومشود؛خوشتو،دلآنکهدومشود؛دفعمنازتکبّرآنکهاوّل

حفظاول عهده از آنکه سوم شوی بانشاط و خوشحال و شود خوش تو دل آنکه دوم شود؛ دور من از خودبینی و تکبر انکه

سر خود دست زیر و باشم.مردم آمده بیرون بلند
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

زمانیزیرکی،ظرافت: خوش دادناجازه،رخصت:مهارت، دستور

بودنتازگی،طراوت: تازه و تر بودنغریبی:غریبشادابی، ناآشنا و

شدبه:سرآمد تمام رسید، )خور+آسان(محلخراسان:پایان خورشید برآمد

تولدهنگاممیالد: روز درویشان،لباس:خرقهوالدت، و عارفان جامۀ

میبادهکشان:می آهنگ،صداآوا:خوراننوشان،

سخنیتکرارکردن:بازگو خوشیعیش:کردن

دهندهنجاتمنجی: نجات باشبههشدار:بخش، آگاه باش، هوش

نورحرارتتف:عندلیببلبل،هزار: پرتو، روشنی، گرمی،

غریبانشابیاتمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ آشنای ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪عر

ممهـــچش را تو خروشان پوجـــمندـشناسیـهای تـــهای میـریشان را شناسندو

چشمهمامت حتی هستی، موجاجزای و خروش و جوش پر آهای میهای را رضا)ع(( )امام تو شناسند.شفته،

تــــپ تــــرسشِ را جـشنگی آبی، بیگـــریوابیـو تــابـــهای میـان را شناسندو

جویندگانهمان برای هم رضا)ع( امام مقدس وجود است، ارزشمند و حیاتی تشنه فرد یک برای بیابان در آب که طور

است حیات آب مانند اهلحقیقت، میو را او همگی خداشناس افراد و شناسند.نظر

رُخــن تو رویــام طـصت و است تراوتـش باران، و برگ سبب میـزین را شناسدو

برگامن تمام علت همین به است شکوفایی و شادابی و روییدن اجازۀ قطرهتو و گیاهان توها، باران میهای شناسند.را

گهم ایلـــتو میـهای را باغ تیـشناسن شهـــهم میــتیدانــمام را شناسندو

گلمانه تمام که گونهطور همان آشنایند، تو با نیز شهیدان تمام مشترک( هدف خاطر )به دارند. آشنایی هم با )شهیدان( ها

را شهیدان تمام تو شناسی.میکه

خــاین ای ســک غریبی فصل ترآمدـوب! غریــچون تـــمام میـبان را شناسندو

انسانکنونا تمام زیرا رسید، پایان به ناآشنایی و بودن غریب زمان من، خوب امام میای را تو غریب و بیگانه شناسند.های

م بــــکاش دیده را تو عبور هم خهــکوچودمــن تــهای میـراسان را شناسدو

مییا درک را شما حقیقی وجود و داشتم حضور شما زمان در هم من کوچهکاش هستند.کردم، آشنا تو با خراسان های

گلمعرشابیاتمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪یالد

گُــمی بهـــالدِ و جـــل آــــار عــــــبدـمان که میـــرخیز آمدـکید شان

حضمانز اس.والدت رسیده فرا مهدی)عج( پسگوییرت شدند. زنده جانها و رسید راه از بخش جان بلندبهار خود جای از

است. رسیده راه از عاشقان و عارفان عید زیرا شو،
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مــخ ایـاموش زیر جـــباش جهـــــبهـرقــن جهان آمدــر جان دوباره ان،

جانرد و روح دوباره مهدی حضرت میالد آمدن با زیرا نباش؛ نشین گوشیه و ساکت عرفان، و درویشی آیین و خرقه این زیر

جهتازه مردم جان در است.ای آمده وجود به ان

عیــگل ز اللـــزار شـش، باران زمـــــــسلطدــــه آسـیــان و آمدــن مان

گللستانگ از پر طرب و شادی شدت است.از رسیده راه از آسمان و زمین پادشاه زیرا است، شده الله های

ام نـــآمادۀ و بـــر فرمان و کـــــــهشاشــهی منـــدار آمدـه جهان جی

دهاجرایب نجات که باش آماده زمان)عج( امام فرمان و دستور شرای متولد هستی و جهان و مردم .دنده

ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود

»گویدمیشاعرچرا:1سوال میشاعریراز«سرآمد؟غریبیفصل: رضا)ع( امام عاشق را ایران مردم می، و دیگرداند که گوید

ا نفر میلیون چندین سال هر و نیست غریب و تنها خراسان در ایشان همهحرم میز نایل ایشان زیارت به فصلجا پس شوند؛

است. رسیده پایان به تنهایی و غریبی

است؟رفتهکاربههاییتوصیفچه(عج)زماناماممیالدبرایدوم،شعردر:2سوال

میالدمی عید جان، بهار سلگل، آمدن عیش، از گلزار شدن باران الله جکشان، منجی آمدن آسمان، و زمین هانطان

دارند؟مردمهدایتدرنقشیچهاسالمی،جامعۀرهبران:3سوال

و...اهنماییر اسالمی انسجام و ملی اتحاد آنان، دل کردن بیدار و مردم هدایت و

میچ:4سوال وگونه سیره در تعقل و تفکر با یافت؟ دست خدا اولیای شناخت به سخنانتوان در تدبر و آنها زندگی روش

آمیزشان. حکمت

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

روزامام.کنیدوگوتگف(ع)رضاامامفضایلوزندگیدربارۀ:1سوال کاظم)ع( موسی امام فرزند ذیرضا)ع( یازدهم پنجشنبه

سال شه141القعده از پس روز شانزده نامهجری، گشود. جهان به چشم مدینه در صادق)ع( امام بزرگوارش، جد ادت

کنیه گذاشتند. علی را آنهامبارکش مشهورترین که بود وفی و رضی صابر، رضا، القابش و ابوالحسن است.«رضا»اش

جعفپدر بن موسی ناایشان، به کنیزی مادرش و که«نجمه»مر)ع( البنین»و«سمانه»،«تکتم»بود می«ام خوانده شد.نیز

مرتبه«حیمده»کنیزنجمه، داری دین و عقل در چون و بود کاظم)ع( موسی امام زنانمادر دیگر بر رفتار و اخالق در و واال ای

را او داشت، ببرتری کاظم)ع( امام پسرش خشید.به

اماماما بزرگوارش پدر شهادت از پس شد.رضا)ع(، امامت مقام دار عهده کاظم)ع( م

.کنیدبحثآنردیفنوعدربارۀوبیابیدغزلی،«حافظ»دیوانبهمراجعهبا:2سوال

مداردریغخبریدلـــباشقـــــــعهــبوزومدارغـــدریگذرانـــــجاننزلــــمزباــص

مداردریغرـــسحرغـمزلــــــوصمــنسیگلایبختامـکهــبفتیــشکآنکهکرــشبه

مداردریغنظرامیـــتماهـمکهونـــــــکنبودینوماهچوودمــبوـــتقـــعشفـــحری

مداردریغمختصر اینعرفتـــملــــــاهزاستمختصروسهلهستودرچههروجهان

مداردریغکرـــشوطیــــطزوبگویسخننوشینتلـــلعاستقندیهـــچشمکهکنون
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مدارغـدریفرـــــسزادویفهـــــــوظوازشاعربردمیاقـــآفبهوـــــــتارمـــــــمک

مداردریغزرومــــسین،ـسخبهایدرکهاستایننــــسخکنیمیطلبخیرذکرچو

مداردریغگذرـــــرهنـــــازیدیدهآبتوحافظشودخوشالـــــحرودـــبمـــغغبار

غدیفر مدار»زلاین واژه«دریغ ترکیب ایجاداست. و ظاهری زیبایی بر عالوه هم، کنار در مفهومها و معنی ادبی، آرایۀ

فعلبیت معموالً فارسی زبان در است. فعلی ترکیب یک ترکیب، این است. کرده کامل نیز را جملهها انتهای در قرارها

استادانهمی طرز به حافظ و بیتگیرند پایان در و باشد ردیف مدار، دریغ فعل که است داده انجام غزل این در را کار این هاای

گیرد.قرار

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

واژهه:1سوال خانوادۀ و«نجاتوتسلّطمعیشت،اعیاد،والدت،معابر،غربت،ترخیص،»هایم بیابید درس متن از را

عیشمعیشت-عیداعیاد-میالدوالدت-عبورمعابر-غریبغربت-رخصتترخیصبنویسید.

مسلطتسلط منجینجات-سلطان،

.بنویسیدراآنهاردیفنوعوکنیدمشخّصراهاقافیهزیر،هایبیتدر:2سوال

مـــبییه با بـــا راـن، خرس این مرسخران مـــرا راـــَگزین، همجنس هِل

قافیهخرس جنس: هم حرف-ردیفرا،–و ردیف: نوع

اوــــنَفَدـــش سال هم سه دو آن حگــــنتسِ از حـــادثـــتر اوـــــــۀ ال

قافیهم حال: و ردیسال او، –ه، ضمیرنوعف ردیف:

.بنویسیدوکنیدپیدادرسبارازیربیتمعناییارتباط:3سوال

مبآ نگار که هین را راه میـــدهژدهــمرسدیــزنید بهار بوی را باغ سدرید

دارند.ره اشاره بشریت عالم منجی آمدن و )عج( زمان امام ظهور به دو

کنید.زیردولج:4سوال کامل را

(آسمان).استآمدهپنجمفصلخوانیرواندرآندروازۀ(1

(با) پیشوندهاازیکی(2

)مق(تهیمیانمشق(3

)را(مفعولنشانۀ(4

اسالمی(فارسیهایکتابپنجمفصلنامازبخشی(5 )انقالب

)شیاتس(.شودمیآغازآنباکتابتانبخوانید،برعکساگر(6

)دشمنی(آشناییمخالف(7

)یاران(دوستان(1

)سو(جهت(9

سورهنام (11 از نامیکی به آن از که قرآن قرآن»های است.«قلب شده )یس(یاد

)او(ضمایرازیکی (11

را (12 دانا پیر پند سعادتمند، جوانان / دارند تر دوست جان از که جانا کن گوش )نصیحت(....
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

رٚضٙا٣٤:فزٚؽ تث٣ٙ٤ٚ:٣ٙ٥پزتٛ،

استٛار٢:ٔتا٘ت ٚ ٚلار رفتار، در وار:تذت٥زس٣ٙ٥ٍٙ پا٤اٖ ا٘ذ٤ط٣، چارٜ

وزدٖ:تأُٔ فىز ادرانآٌا٣ٞ،:ضؼٛرا٘ذ٤ط٥ذٖ،

وٙذ ضذٖ:تّف ٞالن ضذٖ، تفزق:خُّ٘اتٛد پزاوٙذ٣ٌ، فساد، تثا٣ٞ،

ٚضغحاَ:احٛاَ تارٞا، وارٚ سزٌذضت، خ٥زا٘ذ٤ط٣:ٔػّحتٞا،

س٘ذ٣ٌ:تماغ٥ٍٕٗ:ا٘ذٚٞٙان دٚاْ،

اِتٕاس:تضزع ٚ دػا حاِت وزدٖ، ٔزتثٝ:تؼا٣ِسار٢ تّٙذ پا٤ٝ، تّٙذ

ضزٔسار٢خجاِت،:ح٥ا٥٘اس:حاجت

افشٖٚ:س٤ادٜ ٘سة:ضز٤فتس٥ار، ٚ اغُ تا ضزافتٕٙذ، تشرٌٛار،

ت٥ا٤ذ:آ٤ٛ تزدار:ٔغ٥غآ٤ذ، فزٔاٖ وٙٙذٜ، اعاػت

درجٝ:ضأٖ رتثٝ، ٔؼػ٥ت:ٔؼاغ٣ٔماْ، جٕغ ٌٙاٞاٖ،

ٕٞٝ:ج٥ٕغ ٍٕٞاٖ، فغزت:خّمت٣ٍٕٞ، آفز٤ٙص،

فمزا:ٔساو٥ٗ رحٓت٥ٙٛا٤اٖ، خ٤ٛطاٖ،:غّٝ تا ٘شد٤ىاٖپ٥ٛ٘ذ تٝ ٔحثت

عبارتبیتمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و درسها مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

دادٖ حك ر٢ٚ فزٚؽ جّٕٝ، پٟٙاٖجٟــــاٖ، است، پ٥ذا٣٤ س ٢ٚ ا٘ذر حك

جّٜٛ جٟاٖ است١ٕٞ ا٣ِٟ ٘ٛر اس آفز٤ذٜ.ا٢ در لذر آٖ خذاخذا تٛدٖ آضىار فزط اس ٔا وٝ است آضىار ٚ وزدٜ جّٜٛ ٞا

تث٣ٕ٘ٓ٥ٙ٥ را اٚ .تٛا٥٘ٓ

آٖاس٥ٌزػثزتپس،.ا٘ساٖخّمتوزد٤ٖادتٝٔفضُ،ا٢و٣ٔٓٙاتتذا

٣ٔ ضزٚع ا٘ساٖ آفز٤ٙص ٤ادآٚر٢ اس ٔفضُ ت٥ٍز.وٙٓا٢ ػثزت آٖ اس .پس

ا٘ذضذٜآفز٤ذٜحاجت٣ٚٞذف٣تزا٤٢هٞزوٝآٟ٘اتذت٥زٚتذٖاػضا١ٕٞ٢درٔفضُ،ا٢وٗتفىز

ٔفضُ، آا٢ ٥٘اس٢ ٚ ٞذف تزا٢ اػضا ا٤ٗ اس ٤ه ٞز وٝ وٗ فىز آٟ٘ا ا٘ذ٤ط١ ٚ تذت٥ز ٚ تذٖ اػضا٢ تٕاْ ضذٜدرتار٠ .ا٘ذفز٤ذٜ

دارد،لذرتٚػّٓو٤ٌٛٝٙذاٌز٘ٝ؟٤اوارٞاا٤ٗتزداردلذرتٚػ٥٤ٌّٛٓذ،٣ٔضٕاوٝعث٥ؼتا٤ٗآ٤اوٝا٤طاٖاستپزس

و٤ٌٛٝٙذاٌز٥٘ٚست؛ارادٜٚضؼٛرراعث٥ؼتوٝاستٔؼّْٛس٤زاا٘ذ؛وزدٜ٘اْ«عث٥ؼت»رااٚٚآ٘ذضذٜلائُخذاتٝپس

.ضٛد٣ٕ٘غادرضؼٛر،ت٣عث٥ؼتاسوارٞاا٤ٗوٝاستٔؼّْٛپس٥٘ست،ارادٜٚػّٓراعث٥ؼت

٣ٔ ٘سثت عث٥ؼت تٝ را تذٖ اػضا٢ وار وٝ آٟ٘ا ٣ٔاس ضٕا وٝ عث٥ؼت ا٤ٗ آ٤ا وٝ تپزس تٝدٞٙذ، تٛا٘ا٣٤ ٚ لذرت ٚ دا٘ص ٥٤ٌٛذ

فمظ ٚ دار٘ذ الزار خذا ٚجٛد تٝ پس دارد را وار ا٤ٗ ا٘جاْ لذرت ٚ ػّٓ وٝ دٞٙذ جٛاب آٟ٘ا اٌز خ٥ز؟ ٤ا دارد را وارٞا ا٤ٗ ا٘جاْ

٘اْ عث٥ؼت را آٖ ارادٜٟ٘ادٜظاٞزاً ٚ احساس ٚ ضؼٛر عث٥ؼت تزا٢ وٝ است آضىار ٚ ٔؼّْٛ س٤زا ت٤ٍٛٙذا٘ذ، اٌز ٚ ٘ذارد ٚجٛد ا٢

ارادٜ ٚ ػّٓ عث٥ؼت تزا٢ ٣ٔوٝ ٔؼّْٛ پس ٘ذارد ٚجٛد ت٣ا٢ عث٥ؼت اس وارٞا ا٤ٗ وٝ ٣ٕ٘ضٛد ٚجٛد تٝ .آ٤ذضؼٛر
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.وٙذتّفراآد٣ٔوٝ٘طٛدجٕغدَدرحزارتآ٘ىٝتزا٢

٘طٛد ا٘ساٖ رفتٗ ت٥ٗ اس تاػث ٚ ٘زٚد تاال لّة ٚ تذٖ دٔا٢ آ٘ىٝ .تزا٢

اس!اٚوارٞا٢ٚس٘ذٌا٣٘ٚأٛردرضذ٣ٔداخُٞاخُّچٝٚاٚحاَتٛدچٍٛ٘ٝداضت،٣ٕ٘راحافظٝٞالٜٛا٤ٗاساٌز اٌز

٣ٕ٘ خّك را حافظٝ آس٥ة٥٘زٚٞا چٝ ٚ تٛد چٍٛ٘ٝ ا٘ساٖ رٚس ٚ حاَ سوزد، در ٣ٔٞا٣٤ اٚ تٝ .رس٥ذ٘ذ٣ٌ

راچٙذأز٢دا٘ستٗآد٣ٔ،اساستوزدٜٔٙغٚآٟ٘استدراٚد٥٘ا٢ٚد٤ٗغالحآ٘چٝآد٣ٔتٝػ٥ّٓخذاٚ٘ذاستدادٜپس،

ٚآٟ٘ادا٘ست٥٘ٗستاٚعافتٚضأٖدروٝ است دادٜ اٚ تٝ است، آٖ در ا٘ساٖ د٥٘ا٢ ٚ د٤ٗ غالح وٝ را آ٘چٝ آٌاٜ خذاٚ٘ذ

وٝ را استآ٘چٝ وزدٜ ٔٙغ آٖ دا٘ستٗ اس ٘ذارد، را آٖ دا٘ستٗ .عالت

دارد٘اٖتٝاحت٥اجاساستضذ٤ذتزآب،تٝاحت٥اجراآد٣ٔچٖٛوٝس٤زا ٥٘اس ٘اٖ اس ت٥طتز آب تٝ ا٘ساٖ .چٖٛ

اٚ٘شدوزد٣ٔتضزعٚخذاتزا٢وزد٣ٔتٛاضغچ٥شچٝتٝٚراٌٙاٞاٖتزنچ٥شچٝتٝرس٥ذ،٣ٕ٘درد٢ٞزٌشراآد٣ٔاٌز

٣ٕ٘ احساس را درد ا٘ساٖ ٣ٔاٌز ت٥ٗ اس ٌٙاٞا٘ص چٍٛ٘ٝ ٣ٔوزد، سار٢ خذا درٌاٜ تٝ اتشار٢ چٝ تا ٚ افتاد٣ٌرفت ٚ وزد

.ٕ٘ٛد٣ٔ

ٚوٙذ٣ٔخضٛعضذ،دچاردرد٢تٝوٝراوس٣ت٣ٕ٘٣ٙ٥ٔساو٥ٗ؟تٕٝ٘ٛد٣ٔغذلاتٚٔزدْتٝوزد٣ٟٔٔزتا٣٘چ٥شچٝتٝ

ٞزدرػ٥ّٓحى٥ٓوٝت٣ٕ٘٣ٙ٥پسغذلٝ؟دادٖتٌٝطا٤ذ٣ٔدستٚوٙذ٣ٔػاف٥تعّةٚآٚرد٣ٔر٢ٚخذادرٌاٜتٝ

٥٘ست؟آٖدرخغاراٜٚاستحىٕتٔٛافكٕٞٝآٚردٜ،ػُٕتٝآ٘چٝأز٢،

٣ٔ ٟٔزتا٣٘ ٔزدْ تٝ چ٥ش٢ چٝ ت٥چارٜتا تٝ ٚ ٣ٔوزد غذلٝ ٔزدْ ٚ ٣ٕ٘ٞا آ٤ا تٝداد؟ وٝ را وس٣ دچارت٣ٙ٥ درد٢ ٤ه

٣ٔ٣ٔ خضٛع ٚ فزٚت٣ٙ ٣ٔضٛد، ٥٘اس ٚ راس خذاٚ٘ذ درٌاٜ تٝ ٚ ٣ٔوٙذ تٙذرست٣ ٚ رستٍار٢ خذا اس ٚ راوٙذ دستص ٚ خٛاٞذ

٣ٔ تاس وٕه ٚ غذلٝ دادٖ ٣ٕ٘تزا٢ آ٤ا پس استوٙٙذ؟ آفز٤ذٜ ٚ آٚردٜ ٚجٛد تٝ آ٘چٝ وار٢، ٞز در دا٘ا حى٥ٓ خذاٚ٘ذ وٝ ت٣ٙ٥

ٕٞزاٜ ٚ ٔٛافك ٘ذارد؟٣ٍٕٞ ٚجٛد خذا وارٞا٢ در اضتثا٣ٞ ٚ خغا راٜ ٥ٞچ ٚ است دا٘ص ٚ حىٕت

.وزدْحٕذراخذاٚضذحاغُٔزأؼزفتاسآ٘چٝتٝتزٌطتٓخٛضحاَٚضادٔٗپس

آٚردْ دست تٝ آٌا٣ٞ ٚ ضٙاخت اس آ٘چٝ خاعز تٝ ٚ تزٌطتٓ خٛضحاَ ٚ ضاد ٗٔ وزدْ.پس ضىز را .خذا

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ارزیابیخود₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ٔحٕذتٛد؟چٝٔفضُّتٌٕٝزاٜضخعپاسخ:1سٛاَ تٗ جؼفز ضاٌزداٖ اس سخٙاٖ(ع)اٌز ا٤ٗ اس س٤ادٜ اٚ وٝ تذا٣٘ تا٤ذ ٞست٣

تٍٛ سخٗ ٔا تا ضا٤ستٝ ٓٞ تٛ ِذا است، ٌفتٝ جٛاب ٔتا٘ت تا ٚ ض٥ٙذٜ را .ٔا

.و٥ٙذت٥اٖراآٟ٘اٞا٢ضثاٞتٚو٥ٙذٔما٤سٝ...(ٕٞٝآفز٤ٙص)اَّٚدرستارادرسا٤ٗ:2سٛاَ

ٕ٘ٛدٜ ت٥اٖ را ٘ثٛت ٚ خذا ٚجٛد ٘ؼٕت.آ٘ذٞزدٚ است، ضىزٌشار٢ تزا٢ است آفز٤ذٜ ٚ دادٜ ٔا تٝ خذا وٝ ٘ؼٕت٣ ٞز ٞا٣٤ا٤ٙىٝ

٣ٔ رٕٖٞٙٛ خذاٚ٘ذ تشر٣ٌ ٚ ػظٕت تٝ را ٔا .ساسدوٝ

تخط٥ذ؟ٞاا٘ساٖتٝراا٘ذ٤ط٥ذٖٚتفىّز٘ؼٕتتشري،خذاٚ٘ذچزا:3سٛاَ

آفز٤ذٜ ٞذف ٚ حىٕت تٝ ٚ و٥ٙٓ ا٘ذ٤طٝ آفز٤ذٜ آ٘چٝ در و٥ٙٓتا فىز خّك.ٞا وار٢ چٝ تزا٢ را ٤ه ٞز خذاٚ٘ذ وٝ ت٥ٙذ٤ط٥ٓ

است ٘ؼٕت.وزدٜ ٚ وزدٜ خّك ا٘ساٖ ٚجٛد در خذاٚ٘ذ وٝ ٥٘زٚٞا٣٤ ٚدرتار٠ فزأٛض٣ ٤ادآٚر٢، ٔا٘ٙذ تػٛر...ٞا٣٤ ٚ و٥ٙٓ فىز

ا٤ اٌز وٝ آفز٤ذٜو٥ٙٓ ٗ٣ٔ اتفال٣ چٝ ٘ثٛد٘ذ .افتادٞا

٘ؼٕت:4سٛاَ ٣ٔ اٌز اتفال٣ چٝ ٘ذاضت٥ٓ را ٣ٕ٘ ح٥ا ػٟذ تٝ ٚفا٢ ٚ ٟٕٔا٘ذار٢ وس ٥ٞچ ٘ثٛد، ح٥ا اٌز وس٣افتاد؟ ٚ وزد

٣ٕ٘ تزآٚردٜ را ٔزدْ ٣ٕ٘.وزد٥٘اسٞا ٥٘ى٣ تذ٢ٔزدْ اس ٚ ٣ٕ٘وزد٘ذ دٚر٢ ٥٘ش ضزْ.وزد٘ذٞا ٤ىذ٤ٍز اس اٌز ٔزدْ اس تزخ٣
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جا٣ٕ٘٢ تٝ ٥٘ش را ٔذر ٚ پذر حك ٣ٕ٘٣ٕ٘وزد٘ذ خ٤ٛطاٖ تٝ احساٖ ٚ رحٓ غّحٝ ٚ أا٘تآٚرد٘ذ ٚ پسوزد٘ذ را ٔزدْ ٞا٢

٣ٕ٘٣ٕ٘ ٔؼاغ٣ تزن ٚ .وزد٘ذداد٘ذ

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

ٌٛدرتار1:٠سٛاَ ٚ ٌفت ٤ىذ٤ٍز تا خ٤ٛطاٚ٘ذاٖ، تٝ احساٖ ٚ رحٓ ا٘ذ٤طٝ.و٥ٙذغّٝ رٚاتظدر ٌستزش ٚ حفظ اسال٣ٔ، ٞا٢

پ٥أثز فزٔٛد٠ تٝ وٝ آ٘جا تا دارد تس٥ار ا٥ٕٞت٣ خ٤ٛطاٚ٘ذاٖ تا غ٥ٕٕا٘ٝ ارتثاط ٚ رحٕت(ظ)فا٣ّ٥ٔ لغغ تاػث رحٓ لغغ

٣ٔ ٣ٔ.ضٛدا٣ِٟ ت٥طتز اِفت ٚ ا٘س تاػث خ٤ٛطاٚ٘ذاٖ تا د٤ذار ضٕٗ و٥ٙٝدٚست٣.ضٛددر پاتزجا را تٞا ٚ دٚر را ٔحثتٞا خٓ

٣ٔ دِٟا .وارددر

سٛر2:٠سٛاَ سٝ ٚ دٚ آ٤ات آٔٛخت»:«اِزحٕاٖ»درتار٠ ت٥اٖ ٚ ٘غك اٚ تٝ ٚ آفز٤ذ را ا٘ساٖ تٝ«خذاٚ٘ذ را ٘ت٥جٝ ٚ و٥ٙذ تحث

د٥ٞذ ٌشارش .والس

٘ؼٕت ٚ است دادٜ لزار خغاب ٔٛرد را ا٘ساٖ است ٌزفتٝ ِمة لزآٖ ػزٚس وٝ سٛرٜ راا٤ٗ ٔؼ٢ٛٙ ٚ ٔاد٢ ٚٞا٢ تزضٕزدٜ

٘ؼٕت ا٤ٗ وٝ ٘ى٥ٙذفزٔٛدٜ فزأٛش را آٔٛختٗ.ٞا تٝ خذاٚ٘ذ ٥٘ش سٝ ٚ دٚ آ٤ات اسدر وٝ ا٘ساٖ آفز٤ٙص ٚ ت٥اٖ ٚ ٘غك

٘ؼٕت داردٟٕٔتز٤ٗ اضارٜ ٞستٙذ ا٣ِٟ ٟٔٓ.ٞا٢ ٚ ٘خست٥ٗ وٝ لزآٖ تؼ٥ّٓ تٝ اتتذا ٚالغ ٚدر وزدٜ اضارٜ است ٘ؼٕت تز٤ٗ

آفز ٚ خّمت اس لثُ را آٖ استحت٣ آٚردٜ ا٘ساٖ .٤ٙص

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ت٤ٛٙس٥ذ:1سٛاَ ٚ ت٥ات٥ذ درس ٔتٗ اس دار٘ذ، أال٣٤ ارسش وٝ را ٚاصٜ تضزؽ،.دٜ تأُٔ، ضأٖ، غالح، ٔفضُ، ضٕٗ، در فزٚؽ،

ٚ جزاحت ٔؼاغ٣، تٛاضغ، خضٛع، ...ٔؼزفت،

راجّٕٝ:2سٛاَ آٖ ل٥ذٞا٢ ٚ تخٛا٥٘ذ را س٤ز و٥ٙذٞا٢ .ٔطخع

ٞٓ(اِف تٍٛضا٤ستٝتٛ سخٗ ٔا ٘ذارْفؼالًٔٗ(ب.تا .وار٢

چزا(ج تٛدد٤زٚسٔحٕذ ضذدٚتارٜٕٞا٤ٖٛ(دغا٤ة .تز٘ذٜ

تا:3سٛاَ را آٖ ارتثاط ٚ تخٛا٥٘ذ را س٤ز ت٤ٛٙس٥ذت٥ت تٙذ ٤ه در درس، .ٔتٗ

اتزٚست خظ ٚ خاَ ٚ سِف چٖٛ ٥٘ىٛستجٟاٖ خ٤ٛص جا٢ تٝ چ٥ش٢ ٞز وٝ

است خٛب خٛدش جا٢ در چ٥ش٢ ٞز و٥ٙٓ، دلت خٛد آفز٤ٙص در اٌز ٚ است ا٘ساٖ تذٖ اػضا٢ ٔثُ ٥٘ش اٌز.جٟاٖ ٔثالً

٣ٔچطٓ لزار سز تاال٢ چٝٞا د٤ٍز ٔٛارد ٤ا ضىٓ ر٢ٚ دٞاٖ ٚ ٣ٌٔزفت ٚاتفال٣ ػ٥ّٓ چ٥ش٢ ٞز تٝ خذاٚ٘ذ لغؼاً پس افتاد

است .حى٥ٓ

خوانی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعر ابیات ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪«مالیكازافسونتوقدر»بوَدمعنی

ٔحثت خـــــــز٤ذار د٤ــــزْ ٔحثتدِـــ٣ تاسار است ٌـــزْ اٚ وـــــش

دَ لـــــــأت تز دٚخـــتٓ پــــٛدِِثاســ٣ ٔحثتس تـــار ٚ ٔـــحٙت

است* ٔحثت خٛاٞاٖ ٚ خٛاستار وٝ دارْ د٣ِ است.خذا٤ا، رٚ٘ك پز ٚ ٌزْ دٚست٣ ٚ ٔحثت تاسار وٝ است دَ ا٤ٗ اس ٚ.

دٚختٝ* ا٘ذاسٜ تٝ ِثاس٣ دِٓ است.اْتزا٢ ضذٜ تافتٝ ٔحثت پٛد ٚ تار تا وٝ .ِثاس٣
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دٚست اس دٔا٘ـــٓ ٚ ٔــــٛ درد دٚستتـــَٛد اس ٞجزا٘ٓ ٚ ٛٔ ٚغُ تــــَٛد

پٛست ٚاوــزٜ تٗ اس لػـــــاتٓ دٚستاٌـــز اس جا٘ٓ ٘ـٍزدد ٞـــزٌش جذا

ٔؼطٛق* جا٘ة اس دٚ ٞز ٗٔ درٔاٖ ٚ ٔؼطٛق.است(٤ار)درد اس ٥٘ش ٗٔ دٚر٢ ٚ .است(دٚست)ٚغُ

جذا* دٚست اس جا٘ٓ ٞزٌش وٙذ جذا را پٛستٓ ٗٔ تٗ اس لػاب اٌز .ضٛد٣ٕ٘حت٣

ت٥ص ٚ وٓ وزدْ ٌـذر لــــثزستاٖ در٤ٚصتٝ ٚ دِٚتـــٕٙذ لــثز تذ٤ــذْ

رفتٝ خان در وـــفٗ ت٣ در٤ٚــص ت٥ص٘ٝ وفٗ ٤ه تزدٜ دِٚتــٕٙذ ٘ـــٝ

د٤ذْ* را فم٥ز ٚ ثزٚتٕٙذ لثز ٚ ٌطتٓ لثزستاٖ در ت٥ص ٚ .وٓ

ت٣* فم٥ز ٝ٘ وٝ ف٥ٕٟذْ ٚٝ٘ است ضذٜ دفٗ خان در استوفٗ تزدٜ خٛد تا وفٗ ٤ه اس ت٥طتز .ثزٚتٕٙذ

حاغُ چـــٝ سثــحا٣٘ س غـــافُ حاغُدال چٝ ضـــ٥غا٣٘ ٚ ٘فس ٔغ٥غ

ٔال٤ــه اس افـــشٖٚ تٛ لـــذر ٣ٕ٘تــــَٛد خــٛد لذر حاغُتٛ چٝ دا٘ــ٣

ت٣* ٔٙشٜ ٚ پان خذاٚ٘ذ اس چزا دَ، ت٣ا٢ ا٤ٗ اس فا٤ذٜخثز٢، چٝ ٣ٔخثز٢ ض٥غاٖتز٢ا٢ ٚ أارٜ ٘فس فزٔا٘ثز ا٤ٙىٝ اس ٚ

استفادٜ چٝ ٣ٔٞست٣، تز٢؟ا٢

فزضتٝ* ارسش اس تاالتز ا٘ساٖ ٣ٕ٘.ٞاستارسش را خٛدت ارسش ٚ ٔٙشِت ٚ لذر فا٤ذٜتٛ چٝ دارددا٣٘، .ا٢

آ٤ٛ سٙـٍت پا، تز وـــٝ وار٢ آ٤ٛٔىـــٗ تًٙ فــــزاخ٣، ا٤ٗ تا جٟـــاٖ

خ ٘أـٝ فــزدا خٛا٘ٙذچـــٛ ٘أٝ آ٤ٛٛا٘اٖ ٘ٙـــٍت خٛد، ٘ـا١ٔ ٤ٚــــ٣ٙ تٛ

سًٙ* پا٤ت ٔماتُ در وٝ ٘ذٜ ا٘جاْ تاضذ(ٔطىال)وار٢ تار٤ه ٚ تًٙ تٛ تزا٢ تشر٣ٌ ٚ ٚسؼت ا٤ٗ تا جٟاٖ ٚ آ٤ذ ٚجٛد .تٝ

پزٚ٘ذٜ* ل٥أت رٚس در وٝ ٣ٔسٔا٣٘ تزرس٣ را ٣ٔات را اػٕاِت ٘ا١ٔ ٚ خٛدوٙٙذ ٘ا١ٔ تٛ تىط٣خٛا٘ٙذ، خجاِت ٚ تث٣ٙ٥ .را
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

سخياعتقاد،:تاٍس پزٗشش، فشّ٘ختِهغشٍس،:غشُّٗق٘ي،

دستاىتلثل،:سحشهشغ آقاهالل،حامن،:استابّضاس خذاًٍذگاس، صاحة،

اًصافحق٘قٖ،:حقتِ ٍ عذل تا پشًذُ:هشغحق٘قت،

سالمَچل،:خُشد ٍ سي غوگ٘ي:آصسدُمن

اٗشاًٖغ٘ش:جنعتناسٕ:ت٘فطاًٖ عشب،

مهمعبارت معنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪درسمتنهای

.ت٘اٍسًذسٍٕتَتًِ٘ضّاً٘نًٍَٖٗ٘ناىٍتَسصٕعطقّاخَتٖتِمِآسصٍهٌذمتشاٗتچ٘ضّشاصپ٘ص

هٖاصپ٘ص آسصٍ تَ تشإ چ٘ضٕ خَتٖمٌنّش عاضق ً٘نّٖامِ ضٍَٕ اًساىّا خَتٍٖ ٍ ً٘ل سشاصٗشّإ تَ سَٕ تِ ّا

.ضًَذ

.تاضذاعتوادتهَسدجوعطاىدسٗنٖمن،دستمِداسدٍستتشخًٍٖادٍستتشخٖتاضٖ،داضتِدٍستاًٖداسمآسصٍ

آًْهٖآسصٍ اص تعذادٕ مِ تاضٖ داضتِ دٍستاًٖ ٗلمٌن حذاقل تا تاضٌذ ضاٗست ٍ ٍاقعٖ دٗگش تعذادٕ ٍ ٍاقعٖ غ٘ش دٍست ا

هَسد گشٍُ دٍ اٗي اص تاضذًفش تَ .اعتواد

تاٍسّاٗتگاّٖتااًذاصُ،تِدسستصٗاد،ًٍِمنًِتاضٖ،داضتًِ٘ضدضويمِآسصٍهٌذمتشاٗتاست،گًَِتذٗيصًذگٖچَى

.ًطَٕغشُّخَدتتِصٗادُتاتاضذ،حقتِاعتشاضص،آًْااصٗنٖمندستمِدٌّذ،قشاسپشسصهَسدسا

تصٗشا ٍ طَس ّو٘ي ً٘ض است،صًذگٖ سٍش ّو٘ي تاضٖش داضتِ ّن دضوي مِ صٗادًِ،اه٘ذٍاسم ًِ ٍ تامن اًذاصُ، ٗل تِ دق٘قاً ،

اعتشاض ٍ ًقذ آًْا اص ٗنٖ حذاقل مِ تسٌجٌذ، سا تَ سفتاسّإ ٍ مٌٌذ ًقذ سا تَ اٍقات تاگاّٖ هٌطقٖ ٍ حق٘قٖ ت٘صص تا ضذ،

ًطَٕ هغشٍس خَدت تِ اًذاصُ .اص

مِمساًٖتاتلنِاستإسادُماساٗيمِمٌٌذهٖمَچلاضتثاّاتمِمساًٖتاًِتاضٖصثَسآسصٍهٌذمتشاٗتّوچٌ٘ي،

.مٌٌذهٖتضسهاضتثاّات

صّوچٌ٘ي آسصٍهٌذم هٖتشاٗت مَچل اضتثاّات مِ مساًٖ تا ًِ تاضٖ، دسثَس صثش تلنِ است آساى خ٘لٖ ماس اٗي مِ مٌٌذ

ت اضتثاّاتطاى مِ مساًٖ استهقاتل .ضسه

ساُاٗياصمِچشا.دّذهٖسشسااشسحشگاّٖآٍاصمٍِقتٖمٌٖگَشسحشٕهشغآٍاصتٍِتذّٖداًِإپشًذُتِاه٘ذٍاسم

.ساٗگاىتِٗافت،خَاّٖصٗثااحساسٖ

پشًذُآسصٍ تِ هشداسم مِ ٌّگاهٖ ٍ تذّٖ داًِ سحشگاّٖإ سحشگاّٖ(تلثل)غ هٖآٍاص سش سا مٌٖاش گَش آٍاصش تِ دّذ

ماس اٗي تا مشدتِ(سٍش)صٗشا خَاّٖ پ٘ذا خَتٖ ٍ صٗثا احساس آساًٖ ٍ .ساٗگاى

ٗلدسصًذگٖچقذسدسٗاٖٗتاضَّٕوشاُسٍٗ٘ذًصتاٍتاضذتَدُخُشدچٌذّشت٘فطاًٖ،خاكتشّنإداًِمِاه٘ذٍاسم

داًِاه٘ذٍاسم.داسدجشٗاىدسخت ّوشاُمِ آى ضذى تضسه ٍ سضذ تا ٍ تاضذ مَچل تس٘اس مِ چٌذ ّش تناسٕ، صه٘ي دس ّن إ

خذاٍ قذست ٍ فشهاى تِ مِ تفْوٖ ٍ تثٌٖ٘ تا استضَٕ جاسٕ دسخت ٗل ٍجَد دس صًذگٖ چقذس .ًذ

ضَدآضناساٌٗنِتشإفقط.استهيداسإاٗي:تگٍَٖٗتگزاسٕسٍٗتپ٘صساآىسس٘ذٕ،ثشٍتٍٖپَلتِاگشآسصٍهٌذم

.استخَتٖخذهتگضاساهااست؛تذٕاستابپَلآسٕ،!استدٗگشٕاستابمذاهتاى
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تِمٌنهٖآسصٍ اگش ضَدمِ هعلَم تا است هي ثشٍت توام اٗي تگَٖٗ ٍ تگزاسٕ خَد جلَٕ سا آى مشدٕ پ٘ذا دست ثشٍت ٍ پَل

دٗگش حامن ٍ صاحة ٗنٖ مذام است،مِ تخَاّذٕ اگش ٍلٖ تَد خَاّذ تذٕ تس٘اسٕ صاحة ضَد حامن اًساى تش پَل اگش تلِ

است خَتٖ غالم تاضذ، اًساى خذهت .دس

ضادهاىفشداپسٗاضذٕآصسدُفشدااگشتاتاضٖداضتِدلٗلٍخَبدٍستّٖوَاسُآسصٍهٌذمهْشتاى،إتشاٗتپاٗاىدسٍ

.ضَٗذضنَفادٍتاسٍُتگَٗ٘ذسخيعطقاصّنتاگطتٖ،

هٍٖ آسصٍ تشاٗت پاٗاى دس هْشتاى، ٍإ تٌگٌاّا دس آٌٗذُ دس اگش تا تاضٖ داضتِ ّوذل ٍ خَب دٍست ٗل ّو٘طِ مٌن

گشفتٖضادٕ قشاس صًذگٖ ضَٗذّإ ضنَفا ٍ تالٌذُ ٍ تگَٗ٘ذ سخي داضتي دٍست اص ٗنذٗگش تا ،.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ارزیابیخود₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

هٖ:1سَال ضاعش تاضذ:گَٗذچشا داضتِ ّن دضوي تاٗذ هٖ ؟اًساى سعٖ ّوَاسُ ٍدٍستاى مٌٌذ تاٗ٘ذ سا ٗنذٗگش مِ مٌٌذ

هٖ سثة دٍستاًِ تصذٗق ٍ تاٗ٘ذ تّو٘ي پٌْاى فشد ًقاٗص ٍ اٗشادّا اص خ٘لٖ مِ ساضَد ًناتٖ دل٘ل ّش تِ دضوٌاى اها واًذ،

هٖ هٖٗادآٍسٕ سثة مِ ضذمٌٌذ ضنستِ فشد مارب غشٍس ع٘ضَد سفع صذد دس ٍ ضَد خَد ًقاٗص هتَجِ ٍ تشآٗذةُ .ّاٗص

است؟:2سَال خَتٖ خذهتگضاس ٍلٖ است تذٕ استاب پَل چشا

خَاّذصٗشا سَٖٗ ٍ سوت ّش تِ سا اًساى ٍ گشفت خَاّذ اًساى اص سا هعشفت ٍ آگاّٖ تاضذ، حامن اًساى تش پَل ٍ ثشٍت اگش

پَل تاٗذ اًساى خَدمطاًذ، پَل فشهاًشٍإ ٍ حامن ٍ تٌذد ماس تِ هثثت ٍ خَب جْت دس ٍ تگ٘شد خَد اخت٘اس دس سا ثشٍت ٍ

.تاضذ

داضت٘ذ؟:3سَال دٗگشٕ آسصٍّإ چِ دٍستاًتاى تشإ تَدٗذ ضاعش جإ تِ ضوا اگش

ً٘اٗذهٍٖآسص سشاغطاى تِ گاُ ّ٘چ ت٘واسٕ ٍ تاضٌذ سالهت ّو٘طِ .مشدم

هشگطهٖآسصٍ اص قثل صهاىمشدم اهام آقا مٌذ(عج)اى .ظَْس

ٍهٖآسصٍ ضًَذ خ٘ش تِ عاقثت ...مشدم

هٖ:4سَال سا دٗگشٕ خاسجٖ هطشح ضاعشاى چِ ٍضوا ّاًِ٘ ّاتشٗص گَتِ، ًشٍدا، پاتلَ ...ضٌاس٘ذ؟

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

هْن:1سَال مٌ٘ذدستاسُ گَ ٍ گفت دسس ًنتٔ صٗثاتشٗي ٍ ا.تشٗي هَسد هٖدٍ سا دسس جوالت صٗثاتشٗي مِتَاىص ًناتٖ تِ

اضاسُ دٍست تشإ دضوي داضتي آسصٍهٌذٕ ٍ است تْتش تاضذ دٗگشٕ استاب ٗل مذام مِ اٗي ٍ اًساى ٍ ثشٍت ٍ پَل دستاسٓ

.مشد

مٌ٘ذ:2سَال گَ ٍ گفت آًْا تِ سس٘ذى ساُ ٍ خَد آسصٍٕ سِ .دستاسٓ

تِّش ٍ تگزاسٗذ احتشام ّن ًظشات تِ مٌ٘ذ تشسسٖ سا آسصٍ تِ سس٘ذى ّإ حل ساُ سپس ٍ مشدُ هطشح سا خَد آسصٍٕ مذام

ت٘اى فشصت ساّوِ :هثالتشإ.تذّ٘ذآسصٍّا

صهاىآسصٍٕ اهام آقا =عج)ظَْس ًنشدى( گٌاُ تا ظَْس هقذهات ساصٕ آهادُ ٍ صلَات فشستادى

آٌٗذُآسصٍٕ دس هٌاسة ضغل خذاًٍذ=داضتي تِ تَمل ٍ دسس خَاًذى ٍ سٗضٕ تشًاهِ

ٍ...
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

دس:1سَال ٍ تٌَٗس٘ذ خاًَادُ ّن دٍ ٍاطُ ّش دّ٘ذتشإ قشاس .جذٍل

هغشٍسغشٍسغّرٌ

تعْذهعتوذاعتماد

هحسَسحساحساس

هعاسضهعتشضاعتراض

هٖ:2سَال ت٘طتش مِ سا دسس تٌذّإ اص دّ٘ذٗنٖ تَض٘ح سا خَد اًتخاب دل٘ل ٍ مٌ٘ذ اًتخاب :پسٌذٗذ

مِمساًٖتاتلنِاستإسادُماساٗيمِمٌٌذهٖمَچلاضتثاّاتمِمساًٖتاًِتاضٖصثَسآسصٍهٌذمتشاٗتّوچٌ٘ي،

.مٌٌذهٖتضسهاضتثاّات

هٖ:اًتخابدل٘ل دٗگشٕ ضنل اًساى ضخص٘ت تِ اٌٗنِ خاطش هٖتِ تقَٗت سا گزضت سٍح٘ٔ ٍ .مٌذدّذ

سا:3سَال ٍاطُ ّش مٌ٘ذساخت .هطخص

راٌپرودٌ، سردبير، ًَاپيما، خدمتگسار، شادمان، ویدشمه، تعميرگاٌ، آرزيمىدآَه، سادٌ، فكر، آبراٌ، زار،

مرکبمشتقسادٌ

آتشاُپشًذُدضوي

خذهتگضاسضادهاىفنش

َّاپ٘واتعو٘شگاُسادُ

سشدت٘شصاسًٖ

آّيساُآسصٍهٌذ
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لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درسمعنی مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

ٕ٘ب٤بٖوبس:ضبٞىبس ٚ ٔط٥غساْ:ا٣ّٞثضسي ٚ

ثشقصبػمٝ،:آرسخص ٚ افسٛسآٜ،:آٚخسػذ

خٛضجخت٣:سؼبدتا٘ذ٤ط٥ذٖ:تأُٔ

سٞب٣٤آسب٤ص،:فشاغت دادٖثشتش٢:تشج٥حآسٛد٣ٌ،

وط٥ذٖسسٓ:تشس٥ٓاطشافپ٥شأٖٛ،:حٛا٣ِ وشدٖ،

سٚص٢:سصقثخطٙذٜجٛإ٘شد،:وش٤ٕب

پس٥ٗجٟبٖ:ػمج٣وشدٖػبدت:وشدٖخٛ جٟبٖ آخشت،

ثخط٥ذٖثخطص،:ػطبصث٣٘ٛخبس٢،:رِت دٞص،

طب٤فٌٝشٜٚ،:فشلٝ تظبٞشدٚ:س٤بدستٝ، س٣٤ٚ،

جٙبةدسٌبٜ،:آستبٖ وشدٖػبدت:وشدٖخٛحضٛس،

وبسٔٙذاٖسئ٥س:وبسفشٔب ٚ وبسٌشاٖ سشپشست آضىبس:فبشٚ

ضذٖضبد:سشٚس خٛضحبَ ثشدثبس٢آٞست٣ٍ:ٚلبسضذٖ، ٚ

آٚاص:٘غٕٝوشدٖخذاحبفظ٣:وشدٖٚداع

درسعبارتمعنی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ مهم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های

ثذسخطذتبس٤هضتدَدسوٝآرسخط٣ٕٞچٖٛوشد،سٚضٗسارٞٙٓا٢ا٘ذ٤طٝ٘ٛسثالفبصّٝ

فىش٢ثٝ ٤ه وشدٕٞچٖٛسشػت سٚضٗ سا ٗٔ رٞٗ دسخطبٖ صبػمٝ،٘ٛس٢ ٣ٔٔب٘ٙذ ضت تبس٤ى٣ ٥ٔبٖ دس وٝ ٌزسا .دسخطذا٢

.دسخط٥ذخٛاٞذخٛسض٥ذچٖٛٔٗص٘ذ٣ٌو٣ٙ،ا٣ّٞٔشااٌشت٣ِٚٛاست؛٤ىٙٛاختٔٗص٘ذ٣ٌ

دسخطبٖص٘ذ٣ٌ ٚ ٘ٛس پش آفتبة ٕٞچٖٛ ٗٔ ص٘ذ٣ٌ و٣ٙ ساْ ٚ ا٣ّٞ سا ٗٔ تٛ اٌش أب است تغ٥٥ش ثذٖٚ ٚ سبدٜ ٤ىشً٘، ٗٔ

ضذ .خٛاٞذ

.وط٥ذخٛاٞذث٥شٖٚال٘ٝاصٔشأٛس٥م٣٘غ١ٕٕٞچٖٛتٛپب٢صذا٣ِٚ٢خضا٘ذ؛خٛاٞذفشٚال٘ٝثٝٔشاد٤ٍشاٖپب٢صذا٢

غش٤ج٢ٝصذا ثشدپب٢ خٛاٞذ ال٘ٝ داخُ ثٝ سا ٗٔ ثٝأب.ٞب ال٘ٝ اص سا ٗٔ داضت٣ٙ دٚست آ٣ٍٙٞ ٔثُ تٛ آضٙب٢ پب٢ صذا٢

آٚسد خٛاٞذ .ث٥شٖٚ

و٣ٙ،ا٣ّٞساچٝٞشوٝثجش٤٢بداصٞشٌض٘جب٤ذت٣ِٚٛا٘ذ،وشدٜفشأٛشساحم٥متا٤ٗٞبآدْ!ٌش٤ستخٛاٞٓٔٗوٝآٚخ

ثٛدخٛا٣ٞآٖٔسئ٥َٕٞٛطٝ

ا٘سبٖافسٛس ٌش٤ست خٛاٞٓ ٗٔ ثشدٜوٝ ٤بد اص سا حم٥مت ا٤ٗ ٚٞب ساْ وٝ سا چ٥ض٢ ٞش وٝ و٣ٙ فشأٛش ٘جب٤ذ ٞشٌض تٛ أب ا٘ذ

٣ٔ ٔسا٣ّٞ ٥ٕٞطٝ ثٛدو٣ٙ خٛا٣ٞ آٖ سشپشست ٚ ٞست٣ثٝ.ئَٛ خٛدت ٌُ ٔسئَٛ تٛ حبَ .ٞش

سشخٌُآٖتص٤ٛشا٤ٗٚاستٌُثٝ٘سجتاٚٚفب٢سبصد،٣ٔخٛدٔفتٖٛدسجٝا٤ٗتبٔشاضبٞضادٜ،ا٤ٗٚجٛداصوٝچ٥ض٢

.دسخطذ٣ٔچشاؽضؼ١ّٕٞچ٥ٖ٘ٛضخٛاةٍٞٙبْثٝحت٣اٚ،ٚجٛددسوٝاست

٣ٔآٖ خٛدش ض٥فتٝ ٚ ػبضك ٔشا ا٘ذاصٜ ا٤ٗ تب ضبٞضادٜ ا٤ٗ ٚجٛد اص وٝ تص٤ٛشچ٥ض٢ ا٤ٗ ٚ است ٌُ ثٝ ٘سجت اٚ ٚفبداس٢ وٙذ
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د وٝ است سشخ٣ ٌُ ٣ٔآٖ چشاؽ ٤ه ضؼّٝ چٖٛ ٓٞ ٥٘ض خٛاة ٔٛلغ حت٣ ٚجٛدش .دسخطذس

ستبسٌب١ٕٖٞو٣ٙ،ٍ٘بٜآسٕبٖثٍٝٞٙبْضتاٌشوٝداسدِطف٣ثبضذ،ا٢ستبسٜدسوٝثبض٣داضتٝدٚستسا٣ٌّتٛاٌش

ٔٛسداٌش.ثٛدخٛاٞٙذضىفتٝ خ٣ّ٥ ثبضذ، آسٕبٖ دس وٝ ثبض٣ داضتٝ دٚست سا ٣ٌّ لّج٣، ُ٥ٔ ٚ ػاللٝ ٚ ػطك س٢ٚ تٛ اص

وٙ ٍ٘بٜ آسٕبٖ ثٝ ضت ٍٞٙبْ وٝ است خٛة ٚ ٣ٔپسٙذ ص٤جب ٚ ضىٛفب ٌُ چٖٛ ٓٞ سا آسٕبٖ ستبسٌبٖ تٕبْ چٖٛ .ث٣٣ٙ٥،

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ارزیابیخود₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ضذ؟:1سٛاَ آضٙب وٛچِٛٛ ضبصدٜ ثب چٍٛ٘ٝ ضٗخّجبٖ س٢ٚ ٘خست ٘بچبس ثٝ وٝ خٛاث٥ذٜصٔب٣٘ ثب ٞب خٛسض٥ذ طّٛع ٍٞٙبْ ثٛد،

ثب وٝ ضذ ث٥ذاس خٛاة اص وٛچِٛٛ ضبصدٜ ػج٥ت، ٚ ٘بصن صذا٢ ٣ٔض٥ٙذٖ ٍ٘بٜ سا اٚ تٕبْ ٍٞٙبْٚلبس دس حبَ ٞش ثٝ وشد،

وشد ٔؼشف٣ وٛچه ضبٞضادٜ سا خٛد اٚ .آضٙب٣٤

ث2:٣سٛاَ وبسفشٔب، ثشا٢ سا ستبسٌبٖ ضٕبسش وٛچِٛٛ، ضبصدٜ ٣ٔچشا دا٘ست؟فب٤ذٜ

داضت٘چٖٛ فب٤ذٜ آٟ٘ب ثشا٢ وبسفشٔب ٝ٘ ٚ داضتٙذ فب٤ذٜ وبسفشٔب ثشا٢ ستبسٌبٖ ٝ.

ضٛد؟:3سٛاَ ا٣ّٞ داضت دٚست سٚثبٜ، چشا

ص٘ذ٣ٔ٣ٌ ص٘ذ٣ٌخٛاست ٚ ضٛد خبسج ػبدت ٚ ٘ٛاخت٣ ٤ه اص ٘غٕٝاش ٚ ص٘ذ٣ٌ اص ٚ ثذسخطذ خٛسض٥ذ چٖٛ ٔختّفٞب٢اش

ثجشد .ِزت

ضٟ:4سٛاَ ثٝ سا اٚ ٗٔ داضت٥ذ؟ سفتبس٢ چٍٛ٘ٝ وٛچِٛٛ ضبصدٜ ثب ثٛد٤ذ خّجبٖ جب٢ اٌش ٣ٔشٔبٖضٕب ٚدػٛت ...وشدْ

گو₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ و ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت

ضخص٥ت:1سٛاَ و٥ٙذدسثبسٜ ٌٛ ٚ ٌفت ٓٞ ثب داستبٖ .ٞب٢

داسد:خّجبٖ دٚست سا ٘مبض٣ وٝ س٤ٚب٣٤ استصجٛس،.ا٘سب٣٘ فؼبَ ٚ ا٥ٔذٚاس .ثشدثبس،

ث٣:وٛچِٛٛضبصدٜ ٚٔؼصْٛ، ٔتفىش پز٤ش، ٔسئ٥ِٛت ...س٤ب،

ص:سٚثبٜ ضذٖ، ا٣ّٞ تٛإ٘ٙذػبضك ٚ ٤شن

ادػب:ستبسٌبٖٔبِه پش ٚ وبس طٕغ خس٥س،

و٥ٙذ:2سٛاَ ثحث وٛچِٛٛ ضبصدٜ داستبٖ پ٥بْ .دسثبسٜ

٣ٔپ٥بْ پ٥بْ چٙذ٤ٗ داستبٖ ا٤ٗ اص ٤ؼ٣ٙ است؛ ٔتفبٚت وشدداستبٖ ثشداضت ٍ٘ش٢،:تٛاٖ آ٤ٙذٜ صجٛس٢، پز٤ش٢، ٔسئ٥ِٛت

ٚ ٞب داضتٝ اص ...ٍٟ٘جب٣٘

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ٚاطٜ:1سٛاَ ص٤ش، وّٕبت ٌشٜٚ ٥ٔبٖ ث٤ٛٙس٥ذاص سا دسستطبٖ ضىُ ٚ ث٥بث٥ذ سا ٘بدسست ٞب٢

گان،ستارٌمالکسميه،سيّارِبٍعظيمتخداحافظی،ييداتمام،يقارباگمان،يحدثغذا،حضمبًآ،مارتصًیز

عالقمىداوسان

غزا ٌٕبٖحذس–ٞضٓ خذاحبفظ٣-ٚ ٚ ص٥ٔٗ-ٚداع س٥بس٠ ثٝ ستبسٌبٖٔبِه–ػظ٥ٕت

و٥ٙذ:2سٛاَ ٔطخص سا ل٥ذٞب دسس اَٚ ثٙذ وتبث٣لت٣،ٚ.دس دس سٚص٢،
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وّٕٝ:3سٛاَ ثٝ تٛجٝ فؼُثب صٔبٖ وٕب٘ه داخُ و٥ٙذٞب٢ ثبص٤ٛ٘س٣ سا جّٕٝ ٚ د٥ٞذ تغ٥٥ش سا جّٕٝ ٞش .ٞب٢

ٗٔ(ثؼ٥ذٔبض٣).دادْ٘طبٖثضسيٞب٢آدْثٝساخٛدضبٞىبس

آدْٔٗ ثٝ سا خٛد ٘طبضبٞىبس ثضسي ثٛدْٞب٢ دادٜ ٖ.

ٗ(ٔستٕشٔبض٣).وٙذ٣ٔپشٚاصاِؼبدٜفٛقسشػتثب،ٞٛاپ٥ٕبا٤

اِؼبدٜا٤ٗ فٛق سشػت ثب ٣ٔٞٛاپ٥ٕب، پشٚاص داضت .وشدا٢

(اِتضا٣ٔٔضبسع).ضذفبشٔٗثشوٛچهضبٞضاد٠ص٘ذ٣ٌاصد٤ٍش٢ساص

ثطٛدوبش فبش ٗٔ ثش وٛچه ضبٞضاد٠ ص٘ذ٣ٌ اص د٤ٍش٢ .ساص

و٥ٙذ:4سٛاَ وبُٔ سا ثؼذ صفحٝ .جذَٚ

.٘ٛػ٣لص٥ذٜٔث٢ٛٙ،غضَ،-1 تِلب.ٞستٙذضؼش٢..........

ل٥ذ.استثٙذٔؼ٣ٙثٝٚجّٕٝاجضا٢اص٤ى٣-2

ث٥ت.ث٥ب٤ٙذٞٓثبوٝٔصشاػ٣دٚ-3

ٔبداستبّٖٟٔٓػٙبصشاص٤ى٣-4 ٤ٝدسٖٚ

پب٤ذاس٢ادث٥بت.٤ٌٛٙذ٣ٔٔمذسدفبعادث٥بتثٝ-5

٤شٔب.استجّٕٝ٘ٛػ٣ثخٛا٥٘ذطشفآٖاص-6

ادث٣٘ٛضتٝا٘ٛاعاص٤ى٣ٚ«ادة»تصف-7

اد٤پ.است٤ٛٞذأتشادفثخٛا٥٘ذطشفآٖاصاٌش-8

ٔسٙذ.آ٤ذ٣ٔاسٙبد٢فؼُثب-9

ثٗفؼُس٤ط١-11

استٕشاس٢.استٔبض٣٘ٛػ٣-11

ٔث٢ِٛٛٔ٢ٛٙٔطٟٛسوتبة-12

٤ٛالش تشو٣صثبٖثٝ«دٚست»-13

پشٚسش.آ٤ذ٣ٔآٔٛصشٕٞشأٜؼٕٛالً-14

ٚ.سثطحشف-15

اندیشيدن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ برای ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪فرصتی

ثٛد٘ذ؟خٛسدٜفش٤تچٍٛ٘ٝآٟ٘با٘ذاخت؛اضتجبٜثٝساپش٘ذٌبٖٞب٘مّبض٣اص٤ى1:٣سٛاَ

٥ٜٔٛ٥ٜٔٛ٘مبض٣ ثٛدٖ ٚالؼ٣ غ٥ش تطخ٥ص لذست پش٘ذٌبٖ وٝ ثٛد ٜٛ٥ٔ ضج٥ٝ لذس آٖ طشفٞب ثٝ خبطش ٗ٥ٕٞ ثٝ ٘ذاضتٙذ؛ سا ٞب

ثشد٘ ٞجْٛ ٘مبض٣ ٥ٜٔٛتبث٢ّٛ تب صد٘ذ ٘ٛن آٖ ثٝ ٚ ثخٛس٘ذذ سا .ٞب

اضتجبٜحبَثٝتبٞٓضٕبٞب٢چطٓآ٤بچ٥ست؟جّٕٝا٤ٗٔؼٙب٢.ا٘ذاختاضتجبٜثٝساٟ٘با٘سبٞب٢ٓچطد٤ٍش،٘مّبض2:٣سٛاَ

است؟وشدٜ

ثٛد٘مبش وشدٜ ٘مبض٣ سا پشدٜ ٤ه تص٤ٛش ثٛدا٤ٗ.دْٚ، ٓٞ فىش خطب٢ د٤ذ، خطب٢ اص ٌزضتٝ دْٚ ٘مبش فىش٤ؼ٣ٙ.وبس ٕٝٞ

٣ٔ٣ٔ ضشٚع ٘مبض٣ دسثبس٠ لضبٚت پشدٜ، ثشداضتٗ اص ثؼذ وٝ ٚوشد٘ذ ثّٝضٛد ثٛد، ضذٜ د٤ذضبٖ خطب٢ ثبػث وشدٖ فىش ٗ٥ٕٞ

خ دس ٓٞ ٣ٔٔب د٤ذ خطب٢ دچبس ٔٛالغ اص .ض٣ّ٥ٓ٤ٛ
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تب آس٤ثــــث٥ب دســـــش دَـــٓ ص ٘تــــوت٣ ٌُــــــٝ ص فشدا ثشآٚسد ٛاٖ

وث٥ب ػجبدت سا خذا ٚجٛد تٕبْ ثب ٚ دَ تٝ اص ٘ذاسدتب ٚجٛد لجش دس دػب ٚ ضىشٌضاس٢ أىبٖ ٔشي اص پس ص٤شا ،ٓ٥ٙ.

ثــــوش٤ تـــٕب، سصق پشٚسدٜـــٝ ِا٤ٓٛ ٚ اِ٘ؼبْ تـــثٝ خٛـــطف ا٤ٓوشدٜٛ

٤بفتٝا٢ پشٚسش تٛ سٚص٢ ٚ سصق ثب ٔب ثخطٙذٜ، تخذا٢ ٟٔشثب٣٘ ٚ ثخطص ثٝ ٚ وشدٜا٤ٓ ػبدت .ا٤ٓٛ

ٔ د٘ــــچٛ ثٝ سا تــب ػض٤ضـ٥ب وشد٢ ٕٛٞ ػمج٣ چطـــثٝ ٥٘ضــ٥ٗ داس٤ٓ ٓ

ٞٚلت٣ ٓٞ آخشت دس داد٢، لشاس ٔحتشْ ٚ ػض٤ض د٥٘ب ا٤ٗ دس سا ٔب داس٤ٓوٝ ا٘تظبس تٛ اص سا ٗ٥ٕ.

ِطف ثخـــثٝ ٔــٓ ٚ دسْـــٛاٖ اص جشاٖ ثٝ آســـــ٘ذاسد ســــض شْــتب٘ت

٘ذاسْخذا٤ب پٙبٍٞب٣ٞ ٥ٞچ تٛ دسٌبٜ جض ثٝ ص٤شا ٘ىٗ؛ دٚس ٔشا دسٌبٞت اص ٚ وٗ دػٛت خ٤ٛص س٢ٛ ثٝ ٔشا ٟٔشثب٣٘ ٚ ِطف .ثب

٤مـــچ فـــشاؽ داســـــــــ٥ٙٓ ساٜ ثشا وــــص دســــذ داسـشد٘ٓ وٛتبٜ ت،

ٚجٛدْخذا٤ب، ٚ ثذٜ لشاس ٗٔ ساٜ سش ثش چشاؽ ٤ه ٔثُ سا ا٤ٕبٖ ٚ ٤م٥ٗ داس(دستٓ)ث٥ٙص، ٍٝ٘ دٚس ثذ وبسٞب٢ ا٘جبْ اص .سا

رِـــخ ثٝ ٔـــذا٤ب دسْـــــت اص صـــوشاٖ ٘ــٝ د٤ٍشْـٙـجـٛست دس٢ ذد

پست٣خذا٤ب، ٚ خٛاس٢ ثب ٚجٛدأْشا د٤ٍش٢ ا٥ٔذ ٚ ساٜ ٥ٞچ ضؼ٥ف ثٙذٜ ثشا٢ تٛ، دسٌبٜ جض ثٝ ص٤شا ٘ىٗ، دٚس خٛدت دسٌبٜ اص

.٘ذاسد
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افزونده، روشن کنندهفروزنده:ستایش کردن:ستودن
آزار مده، رنج مدهمرنجان:آسمان گردندهگردان سپهر:

جوانبرنا:فکراندیشه:
مکان، مقامجاي:هااینجا یعنی چشمدربیننده:

نام به معنی مینو، بهشتخداوند نام:بدان سان که، آن چنان کهچو:
عقلخِرد:صاحب و دارندهخداوند:

آسمان، آسمان پر ستارهسپهر:یاد کردن خداذکر:
خورشیدمِهر:خداوند، پادشاه، ملوكملک:
تواندنمینداند:کمرمیان:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی ابیات₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
زین برتر اندیشه بر نگذردــــــکــــداوند جـــان و خـــردنام خبی

تواند از این اندیشه باالتر و برتر برود.؛ هیچ فکري نمیکنیم که آفریننده روح و عقل و آدمی استبا نام خدایی آغاز می
داوندِ روزي دهِ رهنمايــــــــخخداونـــــدِ نـــام و خــداوندِ جاي

رساند و راه را به ما نشاناو خدایی است که آفرینندة همه چیز است؛ جهان مادري و جهان آخرت، خدایی که روزي می
دهد.می

اه و ناهید و مهرـروزندة مــــــفخداونـــدِ کیوان و گردان سپهــــر
باالترین سیاره آسمان، آسمان گردنده، ماه پر نور و سیارة ناهید و خورشیدخداوند همه چیز را آفریده است؛ کیوان 

رَنجان دو بیننده راـینی، مَــــنببه بیننـــدگان، آفـــرینـــنـده را
ها، فرجامی ندارد.اي است و این کار به جز آزردن و رنجاندن چشمتالش براي دیدن خداوند کار بیهوده

رتر از نام و از جایگاهـه او بـــــکنیـــز، اندیـــشه راهنیــــابـد بدو 
شود. از این روي، آنچه که فراتر از دیدن و احساس انسان باشد، غیر قابل درك و فهم است.مسائلی است که با چشم دیده می

یان بندگی را ببایدت بستـــــمسـتودن نـداند کس او را چو هست
تـوانیم سـتایش توانیم بشناسیم، پس آن چنان که شایستۀ اوسـت، وي را نمیکه شایسته اوست، نمیچون خداوند را آنچنان 

کنیم. بنابراین، باید چون و چرا درباره خداوند را کنار بگذاریم و کمر بندگی براي اطاعت خداوند ببندیم.
ودیر، برنا بــــش، دل پــــز دانــه دانـا بَودـتــــوانا بـــوَد هر کـ

شود.انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می




